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ВСТУПНЕ СЛОВО

ХI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених

«Молодь: освіта, наука, духовність» проводиться нині в знаменний рік

200'ї річниці від дня народження генія українського народу Т. Г. Шевчен'

ка. Ця визначна подія знайшла свій відгук у роботі Шевченкознавчих

студій.

За доброю традицією ми відкриваємо цьогорічний збірник тез учас'

ників конференції новими віршами молодої поетеси Світлани Патри,

випускниці Університету «Україна». Маємо надію, що і цього разу щирі

та палкі поезії Світлани Патри долинуть до Ваших думок і сердець,

шановні учасники конференції.

Організаційний комітет

INTRODUCTION

XI National Conference of Students and Young Scientists «Youth: Educa'

tion, science and spirituality» has been held today in the significant year of the

200'th anniversary of the birthday of genius Ukrainian nation T. Shevchenko.

This remarkable event has found its echo in the work Shevchenkoznavchyh

studies.

According to tradition, this year we are opening a book of abstracts of con'

ference participants with new poems young poet Svetlana Patras, a graduate of

the University «Ukraine». We hope that this time sincere and passionate poetry

by Svetlana Patras valley to your thoughts and hearts, dear participants.

Organizing Committee

200,річному ювілею від дня народже200,річному ювілею від дня народження ння 
ТТараса Гараса Григоровича ШЕВЧЕНКА ригоровича ШЕВЧЕНКА 

присвячуєтьсяприсвячується

Ти був сином свого народу,
Ти ішов, як Пророк по землі.
Ти народу цього незгоди,
Наче хрест, взяв на плечі свої.
Твоя кобза рядками грала,
Про Народ твій — зневажено'гордий.
Твоє серце з туги вмирало
За Вкраїни твоєї недолі.
Твої думи хранителі стали —
Та й на сотні — на тисячі літ!
І щоб ми по світах не блукали
— В серці маємо твій Заповіт. 
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Лесі УЛесі Українцікраїнці
(До 100,річного ювілею її світ(До 100,річного ювілею її світлої пам’яті)лої пам’яті)

Вона, мов гострий меч, кувала слово.
В її душі горів палкий вогонь.
Краса життя була їй за основу.
Його в Землі взяла, мов з матері долонь.
Їй стало до снаги з колін підняти,
Своїм віршем дістати душі з дна.
І вже ніхто не зможе відібрати
Те Слово'крицю, що дала вона.
Хай що не принесе підступна доля,
Але не загасити їй вогонь.
Бо слово Лесі викувало Волю.
Візьму її із сильних цих долонь.

СВОБОДАСВОБОДА

Скажи, де пролягла —
Межа свободи?
Ти ніби наздогнав
Свою Жарптицю,
Аж ось — нема і сліду —
І тепер знов ти
Блукаєш там де грім
І блискавиця.
Чи є ота межа
Для нас рятунком?
Чи може, знов, на жаль
Гірка омана?
А раптом стане
Небезпечним трунком?
Сучасне й давнє
— Павутина справна.
Вона плететься
Кимось невідомим…
Земля сміється
У весні та літі…
А ми шукаємо
Межу свободи,
І поринаємо
У вправні сіті.

Я виткала…Я виткала…

Я виткала слова
зі своїх почуттів,
з навколишнього світу
Я виткала слова...
Я виткала життя
з минулих відчуттів
Передвесняний вітер
Приносить майбуття...
Та що ж зіткала я?
Можливо, це рушник,
А може скатертину
послала по світах?...
Хтось бачить щось своє,
у тканеві моїм,
У дивній цій картині
Всі бачать лиш своє...

31.03.2012
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Економічні перспективи України  Секція 1

в сучасних умовах 

СЕКЦІЯ І

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ 
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ

Антонюк А. В.
4 курс, група Фн
4.1, спеціальність «Фінанси і кредит»,

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Гаврилюк Н. В., викладач

Комунікаційна політика включає будь'яку форму дій, викорис'

таних підприємством для інформації, переконання і нагадування про

свої товари, послуги, образи, ідеї, суспільну діяльність або вплив на

суспільство.

Кожна зі складових системи маркетингових комунікацій має свої

особливості, але усі вони доповнюють одна одну, створюючи єдиний

комплекс. До основних елементів комунікаційної політики належать:

1. Реклама — це будь'яка платна форма не персонального пред'

ставлення і просування товару, ідей, послуг через засоби масової ін'

формації, а також з використанням прямого маркетингу. Особливості

реклами: експресивний характер, можливість ефективно подати то'

вар, саму фірму; масове охоплення аудиторії; можливість багатора'

зового використання, спроможність умовити і переконати; суспіль'

ний характер; спроможність спілкуватися з аудиторією у формі

монологу; потреба великих асигнувань.

2. Стимулювання збуту — форма просування товарів шляхом ко'

роткострокового використання стимулів з метою заохочення спожи'

вачів і посередників до купівлі. Особливості стимулювання збуту:
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привабливість заходів стимулювання збуту у споживачів; спонукан'

ня споживачів до купівлі; імпульсивний характер; короткодіючий

ефект, неприйнятний для формування стійкої відданості одній мар'

ці товару; підвищення ефективності заходів стимулювання за одно'

часного їх застосуванні з рекламою.

3. Паблік рилейшинз (зв’язки з громадкістю) — вид просування,

який передбачає особистий контакт продавця з одним або кількома

покупцями. Особливостями паблік рилейшнз є: висока достовірність

інформації, довіра до неї споживачів, оскільки її подають у вигляді

новин, а не оголошень; широке охоплення аудиторії; тривалий ефект;

неможливість фірми контролювати зміст інформації; часто допов'

нює рекламу, зрідка існує самостійно.

4. Пропаганда — неособисте, неоплачуване, некомерційне стиму'

лювання попиту на товар шляхом поширення інформації про нього

в пресі, телерадіомовленні чи зі сцени. Особливостями пропаганди

є: інтенсивний характер; одиничне, немасове охоплення аудиторії,

можливість разового застосування; найбільша ефективність спону'

кання до купівлі; наявність добровільних пропагандистів із числа

споживачів продукції або працівників фірми; висока ступінь довіри

до запропонованої інформації.

Цими засобами просування не вичерпуються всі його елементи.

До синтетичних засобів можна віднести: виставки та ярмарки, спон'

сорство, брендинг, інтегровані маркетингові комунікації в місцях

продажу. 

Розгляд елементів маркетингової політики комунікацій дає змо'

гу зробити такі висновки:

1. В основу всієї комунікативної діяльності підприємства покла'

дено інформацію про товари, послуги, ідеї та самі підприємства'

виробники.

2. Різниця існує лише в тім, чи оплачено інформацію, чи вона

є безплатною; в адресаті комунікації (окрема особа, група людей чи

суспільство в цілому); у формі спілкування з потенційним покупцем

(особисте або опосередковане); у спрямуванні інформації (є вона

односпрямованою чи зі зворотним зв’язком).

Література

1. Гаркавенко С. С. Маркетинг / С. С. Гаркавенко. — К.: Лібра, 2008. —

720 с.

2. Крилов І. В. Маркетингові комунікації: світовий досвід / Крилов І. В. —

К.: Знання, 2009. — 207 с. 
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3. Примак Т. О. Маркетинг: [Навч. посібник] / Т. О. Примак. — К.:

МАУП, 2004. — 228 с.

4. Петруня Ю. В. Маркетинг / Петруня Ю. В. — К.: Знання, 2007. —

325 с. 

5. Бернет Д. Маркетинговые коммуникации: интегрованный подход /

Д. Бренет. — СПб.: ПИТЕР, 2006. — 860 с. 

ГРОШОВО�КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 
В ПЕРІОД ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

ЇЇ ЕКОНОМІКИ

Арнаут А. І.
V курс, група 5
Аз, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 157
84
35
Науковий керівник: Іванова Л. В., старший викладач

Гроші є особливим елементом системи економічних відносин.

З одного боку, вони породжуються системою економічних відносин

товарного виробництва та забезпечують взаємозв’язок між вироб'

ництвом, обміном, розподілом і споживанням, з іншого — імітують'

ся зовнішнім стосовно економічної системи інститутом і тим самим

створюють потенційну можливість для порушення цього зв’язку, до

виникнення суперечностей в економічній системі. Ця неоднознач'

ність місця та ролі грошей в економічній системі означає необхід'

ність і можливість використання грошового обігу для регулювання

окремих макроекономічних показників і макроекономіки в цілому. 

Головною умовою вдалого використання монетарних інстру'

ментів у державному регулюванні є правильно визначені фунда'

ментальні положення з приводу ролі грошей в економіці та ступеня

впливу державного регулювання на формування самої грошової

пропозиції. Але різними школами та напрямками теорії грошей ці

положення трактуються неоднозначно, а за деякими з них — кар'

динально протилежно, що ускладнює побудову ефективної моделі

монетарного регулювання економіки. У ринковій трансформації

економіки України грошовий обіг набуває суттєво нового значення

для вирішення проблем збалансованості процесу відтворення, забез'

печення економічного зростання. Грошовий обіг України в період

переходу до ринкових відносин став найбільш вразливим елемен'

том системи економічних відносин. Діючі інститути грошово'кре'

дитного регулювання вітчизняного господарства, намагаючись по'

долати існуючі проблеми в даній сфері, впливають насамперед на
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самі монетарні показники, не досягаючи при цьому завдання комп'

лексної стабілізації всієї національної економіки. Процес транс'

формації в перехідних економіках передбачає створення грошово'

кредитної системи, що відповідає потребам розвитку ринкової

економіки, забезпечує ефективність виробництва та включення на'

ціональної економіки в міжнародний поділ праці. З іншого боку,

в умовах ринкової економіки особливого значення набувають важелі

непрямого впливу держави на економіку, серед яких методи моне'

тарної політики посідають провідне місце. Відповідно, грошово'

кредитна політика держави набирає нових форм та якості, і одним

із пріоритетних завдань ринкових реформ стає формування ефектив'

ної системи грошово'кредитного регулювання, що дає можливість

прискорити вирішення проблем фінансової стабільності, стимулю'

вання інвестиційної активності, підвищення конкурентоспромож'

ності вітчизняних виробників, забезпечення економічного зростання,

покращення рівня життя населення. Головним результатом функ'

ціонування грошової системи економіки та реалізація визначеної

грошово'кредитної політики. Позитивний вплив цієї політики на

розвиток економіки визначає ефективність самої грошової системи.

Ринкове господарство, його розвиток вимагають стабільності гро'

шового обігу, зовнішнім виявом якого є усталеність вартості грошо'

вої одиниці. Процес відтворення порушується як від нестачі, так

і від надлишку грошей. Існуючі методи формування грошової про'

позиції в Україні забезпечити таку еластичність не в змозі. 

Основними критеріями ефективності грошово'кредитної політи'

ки на сьогодні є зниження інфляції й забезпечення при цьому умов

для стабільного функціонування фінансової системи, підтримання

курсу національної валюти, його стійкості та забезпечення стабільно'

го функціонування банківської системи і підвищення довіри до неї.
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ПОНЯТТЯ ВИТРАТ І ЗАТРАТ 
У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: 
ВІДМІННІСТЬ ТА ТОТОЖНІСТЬ

Арсенюк О. О.
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит», 

к. тел. (097) 698
33
74
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н., доцент

Дослідженням понятійного апарату науковцями, у тому числі й фа'

хівцями з бухгалтерському обліку, приділяється значна увага. В еконо'

мічній літературі застосовуються дві дефініції: «витрати» та «затрати».

Ряд науковців зміст цих понять не розрізняють, інші вважають, що

їх зміст нічим не відрізняється. Отже, існує потреба у розмежуванні

або навпаки ототожненні понять на основі аналізу цих дефініцій,

наданих різними авторами. Проблемою розмежування понять

«витрати» та «затрати» займалися такі науковці як: Скляренко В.К.,

Скрипник М. І., Котляров С.А., Панасюк В.М., Одінцова Т. М., Івчен'

ко Л.В., Лозинський Д.Л., Ткаченко Н.М., Пенькова А.С. та інші.

Одними з таких понять, якими оперують фахівці з бухгалтерського

обліку є поняття «витрат» та «затрат», які застосовуються на підпри'

ємствах, установах і організаціях. Однозначне визначення цих по'

нять відсутнє, а різні автори вкладають у нього різний смисл. Тому

існує гостра проблема розмежування двох дефініції та визначення

місця кожного у рамках категорій бухгалтерського обліку. «Витрати»

на англійську мову перекладаються як «expenses», а затрати — «costs». 

Джен Мюррей вважає, що «затрати» і «витрати» це зовсім різні по'

няття. Д. Мюррей [4] зазначає, що кожного дня ми використовуємо

у своєму повсякденному житті питання, які звучать так: How much

does it cost? (скільки це коштує?). Різниця між затратами і витрата'

ми зовсім непомітна на перший погляд, тому що ми оперуємо ци'

ми поняттями взаємозамінюючи їх одне на одне. Але затрати (costs)

або інакше вартість того чи іншого товару, роботи, послуги має не

грошову форму, а товарну або натуральну(матеріальну), а витрати —

грошову. Д. Мюррей вважає, що «cost» — вартість активу, а інколи

і первісна вартість активу [1]. У П(С)БО 16 «Витрати» [4] та Подат'

ковому кодексі України [9] розглядається лише поняття «витрати».

Об’єднання думок різних дослідників щодо визначення сутності

дефініції «затрати» дозволяє виявити такі її характерні ознаки: 

– перетворення грошових коштів у інші активи; 

– погашення кредиторської заборгованості; 
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– витрачання ресурсів у процесі виробництва, збуту та адмініст'

ративних цілях; 

– перетворення одних активів у інші; 

– відсутність впливу на власний капітал; 

– одночасне збільшення активу та зобов’язання (придбання ак'

тивів за післяплатою).

Аналіз наукових та інших джерел дозволяє зробити наступні

висновки та пропозиції: 

1) дефініції «витрати» та «затрати» для використання в якості ка'

тегорій бухгалтерського обліку мають різний зміст; 

2) для цілей бухгалтерського обліку під витратами слід розуміти

їх визначення, наведене в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові резуль'

тати»; 

3) під затратами підприємства слід розуміти трансформацію гро'

шових коштів та їх еквівалентів у інші активи та витрачання ре'

сурсів підприємства у процесі виробництва, управління та збуту. 

4) з метою виокремлення від дефініції «витрати» є доцільним на'

ведення визначення дефініції «затрати» у нормативній базі, що дасть

можливість адекватного розуміння інформації з бухгалтерського

обліку та звітності її користувачами. 

Література

1. Скрипник М. І. Затрати і витрати: проблема трактування понять // Між'

народний збірник наукових праць. — 2009. — Вип. 1 (13). — С. 236–240. 

2. Нападовська Л .В. Затрати і витрати: проблема визначення понять.

3. Пенькова А. С. Витрати як базовий елемент господарської діяльності //

Економічний простір. — 2008. — Випуск 13. — С. 298–303. 

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ 
У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Бабік М. Б.
Курс VI, група Мр(м) 1.1, спеціальність «Маркетинг»

Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (066) 343
38
09
Науковий керівник: Євтух О. Т., д.е.н., професор

Сьогодні маркетингова діяльність займає критичне місце в ді'

яльності страхової компанії внаслідок збільшення конкуренції на

ринку. Маркетингові комунікації реалізуються в заходах, спрямова'
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них на здійснення виваженої рекламної політики та зв’язки з гро'

мадськістю (public relations), задля впливу на страхувальників і по'

тенційних споживачів страхових продуктів.

На процесс управління комунікаціями у маркетинговій діяль'

ності справляє вплив особливість продукту, який реалізується, в да'

ному випадку це — страхова послуга. Реалізація страхових послуг

прямо пов’язана з такими категоріями як надійність і платоспро'

можність страхової компанії. Ці критерії (поряд з ціною на страхо'

ву послугу) є визначальними факторами вибору. В цьому зв’язку

постає питання щодо вибору комунікаційної політики, яка буде

підкреслювати цінові і нецінові переваги страхового продукту ком'

панії порівняно з конкурентами. 

Інструментами просування страхового продукту є: реклама, стиму'

лювання збуту, зв’язки з громадськістю, особистий продаж, прямий

маркетинг тощо. Найширше охоплення забезпечують реклама, зв’яз'

ки з громадськістю, прямий маркетинг, неформальні вербальні ко'

мунікації, брендинг. Найефективнішими з економічної точки зору

є наступні: персональний продаж, прямий маркетинг і неформальні

вербальні комунікації. І тому передача маркетингової інформації від

працівника страхової компанії безпосередньо до клієнта повинні бути

основою комунікаційних заходів маркетингової політики страхової

компанії. Споживач більше довіряє в оцінці страхової послуги не засо'

бам масової інформації, а інформації яку він почув від іншої людини,

особливо від того хто сам скористався цією страховою послугою. 

Зрозуміло, що страхові компанії не можуть контролювати процес

вербальних комунікацій між споживачами, але вони можуть його

корегувати шляхом: 1) стимулювання в своїх інтересах осіб, які ско'

ристались страховою послугою; 2) створення позитивного іміджу

страхових послуг через засоби масової інформації. В першому ви'

падку мова йде про використання так званого «мережевого марке'

тингу» для просування страхових послуг; в другому — про зацікавлен'

ня працівників ЗМІ у позитивному висвітленні послуг конкретної

страхової компанії. 

Практика свідчить, що використання «мережевого маркетингу»

є одним з найефективніших способів здійснення маркетингової ро'

боти страхової компанії. З іншого боку, широке використання ме'

режевого маркетингу на ринку, яке не підкріплене сформованою

позитивною думкою про конкретну страхову послугу і про конкрет'

ну страхову компанію — може викликати ситуацію коли осіб (які

пропонують страхову послугу) будуть сприймати як людей які хочуть
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заробити будь'якою ціною, пропонуючи непотрібну людині послу'

гу. Тобто ефективне управління маркетинговими комунікаціями

у страховій компанії повинно передбачати одночасне застосування

обох напрямів роботи.

Правильне використання названої комбінації дозволить:

– Підвищити рівень поінформованості населення про страхові

послуги конкретного страховика;

– Активізувати потенційних клієнтів в напрямку збільшення

використання послуг страхових компаній;

– Підвищити рівень страхової культури споживачів послуг. 

Складання і реалізація плану управління маркетинговими кому'

нікаціями повинно спиратись на оцінку економічної ефективності.

В цьому зв’язку слід зазначити: «мережевий маркетинг» є одним

з найефективніших способів організувати маркетингову діяльність.

Що стосується роботи із ЗМІ, її ефект проявляється у довгостроко'

вому проміжку часі і дозволяє значно збільшити обсяг реалізації

послуг компанії. 

УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ 
ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Бабіч І. П.
VI курс, група ФН
61, спеціальність «Фінанси»

Університет «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Лазоренко Л. В., к. е. н., доцент

Ліквідність підприємства є однією з головних ознак фінансової

стійкості. Тобто сутність ліквідності підприємства полягає в тому, як

швидко підприємство може продати свої активи, отримати грошові

кошти і погасити свої борги: заборгованості перед постачальника'

ми, перед банком по кредитах, перед бюджетом і позабюджетними

централізованими фондами по сплаті податків та платежів, перед

робітниками по виплаті заробітної плати та інші. Підприємство

з високою ліквідністю, яке одночасно фінансово стійке, платосп'

роможне й рентабельне, має перевагу над іншими підприємствами

тієї ж галузі щодо залучення інвестицій, одержання кредитів, у ви'

борі постачальників та підборі кваліфікованих кадрів. До того ж воно

не конфліктує з державою та іншими суб’єктами, так як своєчасно

сплачує податки до бюджету, збори до соціальних фондів, заробітну
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плату — робітникам і службовцям, дивіденди — акціонерам, а бан'

кам гарантує повернення кредитів і сплату відсотків по ним.

Як правило, недостатня ліквідність означає, що підприємство

невзмозі скористуватися новими вигідними комерційними можли'

востями. Більш значна нестача ліквідності свідчить про те, що під'

приємство не може оплатити свої поточні борги та зобов’язання,

в наслідок чого буде змушене піти шляхом інтенсивного продажу

довгострокових вкладень та активів, а в найгіршому випадку — до

неплатоспроможності та банкрутства. 

Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури

кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити,

чи є вона «стійкою» (наприклад, борг постачальнику, з яким існують

довгострокові зв’язки), чи є простроченою, тобто такою, термін по'

гашення якої минув.

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу по'

точних зобов’язань із наявністю ліквідних коштів. Результати розра'

ховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної

фінансової звітності.

Показник абсолютної ліквідності характеризує платоспромож'

ність підприємства на дату складання балансу і показує, яку части'

ну короткострокових зобов’язань воно має можливість погасити

негайно. Висновки щодо майбутньої платоспроможності позичаль'

ника на основі аналізу цього показника робити недоцільно. Однак

при оцінці кредитоспроможності підприємства банк звертає увагу

на потенційну платоспроможність позичальника. Саме тому рівень

інформаційного навантаження показника ліквідності першого сту'

пеня для банку є досить низьким. Надто високе значення цього по'

казника негативно впливає на рентабельність підприємства,

оскільки залучений капітал вкладається в неробочі активи, якими

є грошові кошти та їх еквіваленти. Оптимальною вважається ситуа'

ція, коли показник абсолютної ліквідності знаходиться на рівні 0,2.

З метою забезпечення стабільної поточної платоспроможності

підприємства можуть формувати резерви ліквідності (наприклад,

поточні фінансові інвестиції) чи вдаватися до залучення контоко'

рентних кредитів (овердрафту)
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ОБЛІК І АУДИТ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Барановська Ю. С.
6 курс, спеціальність «Облік і аудит»,

тел. (063) 651
25
53, baranovska.yu@agromat.ua
Науковий керівник: Писанка Н. С., старший викладач

Для успішного функціонування в умовах ринкової економіки

підприємствам, установам, організаціям нeoбхідно мати такий тип

економічної поведінки, що дозволяв би адаптуватися до динамічних

умов зовнішнього середовища. При цьому особливу роль відіграє за'

стосування ефективних методів управління працею. Вони повинні

забезпечували зацікавленість працівників у високопродуктивній

праці й поліпшенні кінцевих результатів діяльності підприємства.

На сучасному етапі основним засобом формування такої зацікавле'

ності є оплата праці, яка відображає кількість і якість витраченої

працівником праці.

Оплата праці як багатоаспектна категорія покликана відігравати

значну роль в житті суспільства. З одного боку, оплата праці є ос'

новним джерелом доходів працівників, тому її величина значною

мірою характеризує рівень добробуту членів суспільства. З іншого

боку, її правильна структурна організація зацікавлює працівників

підвищувати ефективність роботи, а відтак безпосередньо впливає

на темпи й масштаби соціально'економічного розвитку країни.

Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць

у всій системі обліку на підприємстві. Метою обліку розрахунків з пер'

соналом підприємства по оплаті праці на будь'якому підприємстві

є встановлення об’єктивної істини про інформацію, відображену у фі'

нансовій звітності, в бухгалтерському обліку та первинних докумен'

тах щодо повноти, об’єктивності, достовірності та законності з питань

дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці.

Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників під'

приємства (фірми, установи, організацій), трудові прибутки робіт'

ника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням

кінцевих результатів діяльності підприємства, установи. Вони регу'

люються податками і максимальними розмірами не обмежуються.

З ростом продуктивності праці створюється реальні передумови

для підвищення рівня її оплати.
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Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.

Аналіз розрахунків з оплати праці є важливою складовою еко'

номічного аналізу та входить до комплексу аспектів які вивчаються

під час проведення економічного аналізу. Але потрібно акцентувати

увагу на тому, що в економічній літературі питанню економічного

аналізу розрахунків з оплати праці приділяють незначну увагу, а та'

кож не існує однієї загальної концептуальної основи та єдиної ме'

тодики проведення її аналізу. Багато питань залишаються невирі'

шеними і дискусійними. 

На сьогоднішній день значна кількість науковців досліджують

питання оплати праці, проблему її організації та нормативно'пра'

вового забезпечення, документування розрахунків з оплати праці,

удосконалення організаційно'економічного механізму управління

оплатою праці. 

Серед науковців, які приділяють особливу увагу дослідженням об'

ліку праці та її оплати є Абалкін Л. І., Бутинець Ф. Ф., Волгін М. О.,

Голов С. Ф., Гончарова А. В., Калина А. В., Капустін Є. І., Карпу'

хін Д. М., Колосова Р. П., Маневич Ю. Л., Мошенський М. Г., Ні'

кіфорова А. А., Погосян Г. Р., Ракоті В. Д., та інші.

Дослідження заробітної плати є безумовно актуальним аспектом,

так як заробітна плата — це одна з найскладніших економічних ка'

тегорій і одне з найважливіших соціально'економічних явищ. Тому

облік праці та заробітної плати є одним із найважливіших і склад'

них у всій системі обліку на підприємстві, який ведеться в обов’яз'

ковому порядку. 

ТЕОРЕТИКО�МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЗБУТУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Бартосевич О. М.
Курс VI, група Мр(м) 1.1, спеціальність «Маркетинг»

Луцький інститут розвитку людини
Науковий керівник: Мишко О. В., к. е. н., доцент

Служби маркетингу, які створені на більшості підприємств Ук'

раїни, ще не є ефективними. Вони не можуть проводити необхідну

роботу через непідготовленість відповідних фахівців, відсутність

необхідного інформаційного, методичного, технічного забезпечен'

ня. Разом з тим, аналіз свідчить про необхідність більш ґрунтовних
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теоретичних розробок. Підвищення ролі збутової діяльності торговель'

них підприємств зумовлене декількома причинами: за часів товар'

ного насичення неможливо обійтися без спеціальних, наближених

до покупця, збутових мереж; посилюється боротьба за споживача, що

потребує постійного вдосконалення збутової діяльності, підвищення

її ефективності; існує необхідність підвищення конкурентноспро'

можності підприємства, яка значною мірою обумовлена організа'

цією його збутової діяльності. 

Ефективна організація збутової діяльності повинна спиратись

на розробку і впровадження збутової політики, якої повинні будуть

дотримуватись всі підрозділи. Збутова політика формується на базі

збутового потенціалу підприємства і цілей збуту, встановлених як на

стратегічному, так і тактичному рівнях. Стратегічну спрямованість

збутової політики забезпечують такі умови: підсилення орієнтації

підприємства на клієнта; систематичне виявлення збутових ризиків

і маркетингових можливостей підприємства у сфері збуту; забезпе'

чення ефективної довгострокової маркетингової взаємодії підпри'

ємства з покупцями та бізнес'суб’єктами; встановлення й коректу'

вання стратегічних цілей. 

На основі аналізу конкурентноспроможності підприємства та

SWOT'аналізу можна виявити зовнішні можливості та загрози та

внутрішні сильні та слабкі сторони підприємства. Після цього про'

водиться аналіз за методом план'факт, як доповнення до оцінки

конкурентноспроможності підприємства, та виявляються елементи

збутової політики підприємства, які необхідно покращити. 

Запропонуємо основні вимоги до процесу формування збутової

політики підприємства:

1. Необхідність постійного коригування та уточнення прогнозних

розрахунків, оскільки не виявлені вчасно помилки можуть призвес'

ти до значних втрат і навіть банкрутства. 

2. Урахування факторів ризику. До збутових ризиків слід віднести:

ризик недостатньої сегментації ринків збуту; ризик помилкового

вибору цільового сегмента ринку; ризик помилкового вибору стра'

тегії збуту продукту; ризик неправильної організації та отримання

недостовірних результатів маркетингових досліджень; ризик помил'

кового ціноутворення; ризик невдалої організації мережі збуту й сис'

теми просування товару до споживача.

3. Керованість результатами збутової діяльності. Реалізація цієї

вимоги під час формування збутової політики передбачає створення

таких умов, коли настання несприятливої цінової або комерційної
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ситуації у процесі використання певного каналу розподілу продукції

може бути без зайвих управлінських та організаційних зусиль ком'

пенсоване здійсненням іншої можливо, більш ризикованої з погля'

ду дотримання платіжної дисципліни операцією.

4. Передбачення можливої переорієнтації збутової політики.

5. Оцінювання кінцевого економічного ефекту від впровадження

конкретної збутової політики на підприємстві. Оцінка економічно'

го Ефекту повинна враховувати ризик недоотримання доходів від

реалізації, приміром внаслідок падіння рівня доходів населення,

а також термін отримання економічного ефекту від впровадження

збутової політики. В якості інструменту в цьому зв’язку можна ви'

користовувати теорію зміни вартості грошей в часі і математичний

інструментарій до неї.

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА 

У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Бережний П. О.
V курс, група МК
51, спеціальність «Маркетинг»,

ВМУРоЛ «Україна», м. Київ, к. тел. (098) 415
13
43
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Кожного місяця відкриваються все нові і нові торгівельні заклади,

що призводить до загострення конкуренції між ними. Підприємства

в таких умовах починають використовувати всі можливі засоби, щоб

отримати переваги над іншими в боротьбі за «місце під сонцем».

Відповідно до цього посилюється інтерес до маркетингу, як виду

діяльності. Ефективна маркетингова діяльність сприяє більш успіш'

ній роботі на ринку.

Структура основних торговельних каналів України представлена

новими крупними форматами, що займають майже 12% в роздрібно'

му товарообороті, частка незалежних магазинів складає 30%, а рин'

ків — майже 50%. Звідси можна зробити висновок про те, що ук'

раїнська торгівля тільки формує сучасні організаційні форми. 

Маркетингова діяльність — це діяльність яка спрямована потреби

споживачів, передбачає виконання семи основних функцій: марке'

тингові дослідження, розробка стратегії маркетингу, товарна, ціно'

ва, комунікаційна політики, політика розподілу і контроль марке'

тингової діяльності. 
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Тобто, керівництво компанії в своїй діяльності має багато уваги

приділяти маркетинговому комплексу. Адже саме передбачення по'

питу, вміння правильно і вчасно задовольнити його, і стає запору'

кою того, що підприємство є конкурентноздатним на ринку.

З погляду маркетингу, в головна увага на підприємстві має бути

звернена на забезпечення такої маркетингової діяльності, яка забез'

печить належний збут товарів, їх правильне асортиментне напов'

нення, забезпечить отримання прибутку фірмі, і спричинятиме на'

лежний розвиток її в ході еволюції. Товарний попит споживачів має

бути задовільнений. Конкуренція в плануванні асортименту і вики'

данню на ринок нових зразків має бути фірмою виграна. 

Правильне застосування на підприємстві маркетингової діяль'

ності служить свого роду запорукою того, що вигідні можливості не

будуть упущені.

УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ

Богатир К.
ІІ курс, група ЕК
21, спеціальність «Економічна кібернетика»,

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (067) 282
87
96
Науковий керівник: Гуріна О. В., к. е. н., доцент кафедри 

Використання методології управління проектами передбачає

створення спеціальної групи (команди проекту), яка стає самостій'

ним учасником проекту і здійснює управління інвестиційним про'

цесом в рамках проекту. Ця група створюється на період реалізації

проекту і після його завершення розпускається. 

Команда проекту — це група співробітників, підпорядкованих

менеджеру проекту, яка безпосередньо працює над здійсненням ре'

алізації проекту. Команда проекту є основним елементом органі'

заційної структури проекту.

Існує два основних підходи до формування команди проекту:

1. Провідні учасники проекту (замовник та підрядник) створю'

ють власні групи, які очолюють керівники проекту — відповідно від

замовника та від підрядника. Ці керівники, в свою чергу, підпоряд'

ковуються одному проектному менеджеру.

2. Для управління проектом створюється єдина команда на чолі

з проектним менеджером. В цю команду включаються представни'

ки всіх учасників проекту у відповідності до затвердженого розпо'

ділу зон відповідальності.
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Організація роботи команди проекту характеризується:

– чітким закріпленням прав та обов’язків кожного члена команди;

– послідовною орієнтацією на кінцевий результат;

Основними характеристиками команди є склад і структура.

Склад — це сукупність характеристик членів команди, важливих

для її аналізу як єдиного цілого. Структура — розглядається з точки

зору функцій, які виконує кожен член команди, а також з точки зо'

ру міжособистісних відносин. 

Головними задачами системи управління командою проекту, у су'

часних умовах є:

– визначення загальної стратегії формування команди проекту;

– планування набору персоналу;

– відбір та оцінка персоналу;

– підвищення кваліфікації та перепідготовка персоналу коман'

ди проекту;

– управління кар’єрою;

– ефективна організація робіт, забезпечення умов праці та со'

ціальних умов;

– управління заробітною платою та витратами на персонал.

Під час організації діяльності команди необхідно враховувати

наступну специфіку людських ресурсів:

– в управлінні людьми пріоритет надається психологічним фак'

торам, мотивації та стимулюванню діяльності;

– реакція людей на управлінські рішення емоційна;

– людські ресурси здатні до постійного розвитку;

– процес взаємодії між організацією та людським ресурсом

є двостороннім;

– людська діяльність потребує мотивації, цілеспрямованості, са'

мореалізації;

– ефективність використання людських ресурсів при неправиль'

ній організації знижується швидше ніж ефективність інших ресурсів;

– вкладення в людський ресурс дають набагато більший ефект

ніж вкладення в інші види ресурсів.

Система управління командою не буде працювати ефективно,

якщо не буде розроблена ефективна модель мотивації. Позитивним

підходом до мотивації проектної команди є наступне: встановлен'

ня набору індивідуальних факторів мотивації; позитивний клімат

в команді; можливість реалізації творчого потенціалу; чітке визна'

чення цілей в роботі; винагорода за внесок в спільний результат;

однакові можливості розвитку кар’єри.
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Команда досягає успіху, на нашу думку, якщо: її лідер має адекват'

ний стиль управління; хоча б один із членів команди генерує інно'

ваційні ідеї як шлях вирішення проблем; до складу команди входять

люди з великими розумовими здібностями; команду створюють різні

індивідуальності, що дає їй можливість витримувати баланс.

ВАЖЛИВІСТЬ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА

Большакова М. В.
V курс, група 5
Аз, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099) 255
25
72
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.

Власний капітал є економічною категорією, яка значно поширена

в системі фінансового менеджменту підприємства. Власний капітал

становить фінансову основу створення і розвитку підприємства

будь'якої форми власності та організаційно'правової форми. Про'

цес інвестування власного капіталу та залучення позикових коштів

для отримання прибутку лежить в основі фінансової діяльності усіх

суб’єктів підприємництва. Структура та ефективність використання

власного капіталу підприємства безпосередньо впливають на форму'

вання добробуту його власників. Адже власний капітал підприємст'

ва є головним вимірювачем його ринкової вартості.

Власний капітал виступає одним із найважливіших об’єктів фі'

нансового та управлінського обліків, які є основою інформаційно'

го забезпечення фінансового менеджменту. Він також виступає

об’єктом фінансового аналізу підприємства. Облік власного капіта'

лу є важливим моментом у відносинах підприємства із зовнішніми

кредиторами, оскільки величина власного капіталу пов’язана

з платоспроможністю підприємства.

Організація синтетичного і аналітичного обліків власного капіта'

лу має ряд недоліків, серед яких відсутність у наказі про облікову

політику підприємств окремого пункту про облік власного капіталу,

недостатня оперативність в одержанні облікової інформації через ви'

користання журнально'ордерної форми ведення обліку, невизна'

ченість ситуації з покриттям збитків, недосконалість аналітичного

обліку статутного капіталу, відсутність методичних розробок та реко'

мендацій щодо національного стандарту з обліку власного капіталу —

у нормативно'методичній літературі визначені лише змістовні понят'
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тя досліджуваного об’єкта, відсутні значення, які розкривають його

суть як бухгалтерської категорії, ігнорування впливу інфляційних

процесів на величину власного капіталу в процесі господарської

діяльності, що неминуче призводить до недостовірних результатів.

Доцільно утворювати резерв страхування майна від втрат в умовах

інфляції. Крім того, для коригування звітності в умовах інфляції не'

обхідно використовувати індекси зміни цін, які передбачають більш

точний і зручний у застосуванні розрахунок. Використання індексів

споживчих цін для перерахунку відповідає концепції збереження фі'

нансового капіталу в грошових одиницях купівельної спроможності.

Отже, у висновку можна зазначити, що основними напрямками

покращення ефективності обліку та використання власного капіта'

лу можуть бути такі:

– створення резерву страхування майна від втрат в умовах інфляції;

– застосування індексів споживчих цін;

– удосконалення звітності із власного капіталу, що дозволить ство'

рити основу для інформаційного забезпечення прийняття управ'

лінських рішень;

– оптимізація структури власного капіталу( наприклад методом

ітерацій) збільшення прибутку після оподаткування, який після пе'

рерозподілу збільшить власний капітал, а також підвищить його

рентабельність;

– за рахунок резервного капіталу підприємство може покрити

збитки та збільшити статутний капітал, а отже і власний капітал.

Отже, система обліку власного капіталу повинна забезпечувати

систематизацію й узагальнення вихідної інформації про всі зміни

у складі власного капіталу, а також формування звітності на основі

отриманих результатів. Склад елементів власного капіталу, що по'

винен бути представлений у звітності, має бути адекватний складу

елементів, що утворять вихідну інформацію.

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Бондар А. Л.
V курс, група ЕК
52, спеціальність «Економічна кібернетика»,

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (067) 282
87
96
Науковий керівник: Гуріна О. В., к. е. н., доцент кафедри

Під методами управління розуміють способи впливу на окремих

працівників (членів трудового колективу) чи трудові колективи в ці'

лому, необхідні для досягнення поставлених цілей підприємства. 
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Теорії «X» і «Y» Д. МакГрегора передбачають два стилі управління:

автократичний і демократичний. 

Автократ зазвичай якнайбільше централізує повноваження, струк'

турує роботу підлеглих і майже не дає їм волі в прийнятті рішень,

прагне спростити мету, розбити її на дрібні завдання, кожному під'

леглому поставити своє специфічне завдання, що дозволяє легко

контролювати його виконання, тобто пильно керує всією роботою

в межах його компетенції і, щоб забезпечити ефективне її виконан'

ня, може вдаватися до психологічного тиску, загрожувати тощо (Те'

орія «Х»).

Демократичний керівник надає перевагу таким механізмам впли'

ву, які апелюють до потреб більш високого рівня: потреби в приналеж'

ності, високій меті, автономії і самовираженні, самодостатності. Де'

мократичний керівник уникає нав’язування своєї волі підлеглим.

Підприємства з демократичним стилем управління характеризуються

високим ступенем децентралізації повноважень (Теорія «Y»). 

Аналогічно континууму за теоріями «X» і «Y» Д. МакГрегора про

те, що класифікуються керівники груп з автократичним і демокра'

тичним стилем управління, за моделлю Р. Лайкерта, виділяють два

типи керівника: керівник, зосереджений на роботі і керівник, зосе'

реджений на людині.

Керівник, зосереджений на роботі, насамперед піклується про

проектування завдання і розробку системи винагород для підви'

щення продуктивності праці. Цей підхід заснований на прагненні

керівника змусити підлеглих працювати так, щоб досягти макси'

мальної продуктивності. Менеджери, що підтримують подібний

стиль поведінки, вимагають суворого підпорядкування робочим

розпорядкам, чіткого виконання поставлених завдань. 

Найпершою турботою керівника, зосередженого на людині, є під'

леглі. Він зосереджує увагу на підвищенні продуктивності праці шля'

хом поліпшення людських відносин: робить акцент на взаємодопо'

мозі, дозволяє працівникам максимально брати участь у прийнятті

рішень, уникає дріб’язкової опіки. Він активно цікавиться нестат'

ками підлеглих, допомагає їм вирішувати проблеми і заохочує їхнє

професійне зростання. При такому підході керівник приділяє особ'

ливу увагу взаєминам з підлеглими, підтримує атмосферу довіри. 

В основі управлінської схеми Блейка і Моутона лежить теоретична

матриця типологічних методів і способів управління внутрішньо'

груповими взаємодіями, що допомагає знайти найбільш ефективні

напрямки і прийоми управлінського впливу на запобігання, розгор'
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тання і врегулювання внутрішньогрупових конфліктів. Управлінська

модель Блейка і Моутона відображає 5 основних стилів управління:

соціальне управління; командне управління; виробничо'соціальне

управління); примітивне управління; авторитарне управління. 

Альтернативним підходом до рішення завдання ефективного

управління є трьохосьова таблиця Реддіна, що розширює сітку Блей'

ка і Моутона за рахунок урахування додаткового фактора — ефек'

тивності. За трьохосьовою таблицею Реддіна ефективність праці

керівників визначається трьома характеристиками: орієнтацією на

роботу (завдання); орієнтацією на людей, на взаємодію з ними; ефек'

тивністю або здатністю забезпечити високу продуктивність. 

Отже, згідно з останніми здобутками теорії та практики управ'

ління організаційна структура підприємства повинна забезпечити

реалізацію стратегії його діяльності. Оскільки стратегії мають тенден'

цію змінюватися в часі, то виникає потреба у відповідних коригу'

ваннях організаційних структур.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ
РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО�ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

УКРАЇНИ У 2012–2013 рр.

Боровіков В. А.
ІV курс, група ЕК
41, спеціальність «Економічна кібернетика»,

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (067) 282
87
96
Науковий керівник: Гуріна О. В., к. е. н., доцент кафедри 

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення в Ук'

раїні на 1 грудня 2013 р. становила 45439,8 тис. осіб (в порівнянні

з 2012 р. — 45560,3 тис. осіб). Скорочення в абсолютних показни'

ках відбулося на 120, 5 тис. осіб, у відносних показниках на 0,26%. 

Промисловість. У 2013 р. індекс промислової продукції становив

95,3% (у 2012 — 98,2%), скорочення відбулося майже на 3%. Скоро'

чення зазнали обсяги виробництва у нафтопереробній промисловос'

ті — на 11,2%, машинобудівній — на 13,8%, у переробній — на 4%,

у легкій промисловості, текстильному виробництві, виробництві

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, металургійному

виробництві, виробництві готових металевих виробів визначається

стійка тенденція до щорічного скорочення понад 5%. Зростання об'

сягів виробництва зафіксовані у добувній промисловості — на 0,4%,

деревообробній — на 2,6% та фармацевтичній — на 11,6%.
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Сільське господарство. За розрахунками у 2013 р. порівняно з 2012 р.

індекс обсягу сільськогосподарського виробництва збільшився і ста'

новив 113,7%, у т.ч. в с/г підприємствах — 120,7%, господарствах

населення — 106,4%. 

Будівельна діяльність. У 2013 р. підприємствами України виконано

будівельних робіт на суму 58,9 млрд. грн. Індекс будівельної про'

дукції у 2013 р. порівняно з 2012 р. становив 85,5%. Будівництво бу'

дівель скоротилося на 9,3%. Будівництво інженерних споруд змен'

шилося на 18,8%. Водночас будівництво житлових будівель зросло

на 6,6%.

Зовнішньоекономічна діяльність. За 2013 р. обсяги експорту й ім'

порту товарів України становили відповідно 57433,3 млн. дол. США

та 70039,8 млн. дол. Порівняно з 2012 р. експорт становив 90,8%,

імпорт — 91,1%. 

Внутрішня торгівля. Оборот підприємств оптової торгівлі за 2013 р.

становив 1053,7 млрд. грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту

становив 98% порівняно із 2012 р. Обсяг роздрібного товарооборо'

ту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та

ресторанного господарства, за 2013 р. становив 429,2 млрд. грн., що

в порівнянних цінах на 5,6% більше за обсяг 2012 р.

Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2013 р.

зазнав збільшення і становив 100,5% (у 2012 році — 99,8%). Знижен'

ня цін зазнали продукти харчування та безалкогольні напої, фрук'

ти, соняшникова олія, продукти переробки зернових, сало, риба та

продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти. Разом з подорожчав цу'

кор, зросли ціни на масло, кисломолочну продукцію, яйця, сири,

овочі, сметану, молоко, хліб, безалкогольні напої, маргарин, алко'

гольні напої і тютюнові вироби. Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види палива зросли, плата за квартиру

та оренда житла підвищилася, а тарифи на гарячу воду, опалення

знизилися. Ціни також зросли у сфері охорони здоров’я, транспор'

ту і послуг освіти.

Доходи населення. Індекс реальної заробітної плати у 2013 р. по'

рівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 108,4%. У 2013 р.

розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних пра'

цівників підприємств, установ, організацій порівняно з відповідним

періодом 2012 року збільшився на 7,9% і становив 3234 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці

належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність,

добування кам’яного та бурого вугілля й виробництво основних
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фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів. Найниж'

чий рівень заробітної плати спостерігався у працівників текстиль'

ного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та

інших матеріалів, поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового

розміщування й організації харчування та сільського господарства

і не перевищував 70% середнього рівня по економіці.

* За матеріалами Державної служби статистики України.

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Варданян С. В.
V курс, група 5М
Аз, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (066) 994
99
99
Науковий керівник: Щедріна М. А., старший викладач

Питання розміру заробітної плати є одним із найактуальніших, від

якого залежить матеріальний стан кожної сім’ї, кожної людини, воно

має і пряме відношення до виконання дохідної частини бюджету. 

В структурі бюджету найбільшу питому вагу займає податок з до'

ходів фізичних осіб — приблизно 50–60% в залежності від кількості

підприємств, установ, організацій, які мають найманих працівників

і, відповідно, нараховують та сплачують податок з доходів фізичних

осіб, що отримують доходи у вигляді заробітної плати. Ставка по'

датку з доходів фізичних осіб в Україні встановлена в розмірі 15%.

Це найменша ставка податку серед європейських країн, високороз'

винутих країн. Наприклад, у США ставка прибуткового податку

знаходиться в діапазоні від 15 до 45%, в Канаді — від 17 до 29%,

в Польщі — від 19 до 40%, в Росії — від 13 до 30%.

Тому важливе значення як для України в цілому, так і для бюдже'

ту окремого міста є детенізація доходів найманих працівників і вза'

галі рівень заробітної плати найманих працівників, на яку нарахо'

вується вище визначений податок.

Щороку в Україні приймається та затверджується бюджет, фор'

мотворчими складовими є податки та збори, що стягуються з юри'

дичних та фізичних осіб. Відповідно у зв’язку із зростанням розміру

мінімальної заробітної плати, неминучим є також і зростання до'

ходної частини бюджету в порівнянні з минулим періодом. Але

навіть при досягненні значного приросту надходжень до місцевого
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бюджету, в першу чергу за рахунок збільшення саме розміру за'

робітної плати, неможливе повне забезпечення видатків, передба'

чених бюджетом, тому в багатьох випадках місцеві адміністрації

змушені брати кредити на виплату заробітної плати та інші заходи

щодо фінансування видаткових статей. 

Значний вплив на надходження податку з доходів фізичних осіб

має середньомісячний розмір заробітної плати. Так, в 2013 році се'

редня заробітна плата по містах і районах Херсонської області скла'

дала 2474, 3 грн., — це на 799,5 грн. менше, ніж в цілому по Україні

і більше ніж у два рази перевищує розміри соціальних гарантій —

мінімальної заробітної плати, встановленої з 1 січня 2013 р. Законом

України «Про Державний бюджет на 2013» в розмірі 1147,00 грн.

Розмір середньої заробітної плати по Україні в 2013 р. склав 3273,8 грн.

І хоча по Херсонській області зростання середньої заробітної плати

порівняно з 2012 р. відбулося в розмірі 252,38 грн. (2474,3 відняти

2221,92) або на 11,35%, то по Україні зростання середньої заро'

бітної плати склало 241,88 грн. (або на 8%) по відношенню до ми'

нулого року (розмір середньомісячної заробітної плати по Україні

— 3031, 92 грн.). Таким чином, можна зробити загальний висновок,

що зростання середньої плати по Херсонській області перевищує

темп зростання середньої заробітної плати по Україні на 3,35%

порівняно з попереднім податковим періодом (2012 р.).

Але необхідно зазначити, що у 2014 р. для того, щоб забезпечи'

ти виконання дохідної частини бюджету по містах і районах Хер'

сонської області, необхідно щоб середня заробітна плата становила

не менше 3216,6 грн. І хоча це на 30% більше, ніж в 2013 р., але тіль'

ки за таких умов можливе забезпечення виконання доходної части'

ни бюджету в розрізі податку з доходів фізичних осіб.

На сьогодні можна визначити, що встановлення рівня заробіт'

ної плати в розмірі 3216,6 грн. — це мінімальне завдання, що дозво'

лить спостерігати позитивну динаміку в питаннях фінансування

найважливіших видаткових статей бюджету Херсонської області.

Тому питання збільшення розміру заробітної плати, її легалізації

в підприємницькому середовищі Херсонської області має бути ви'

значено як одне із першочергових. 
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ВИКОРИСТАННЯ 
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Венгріна В. С.
ІV курс, група 4
Ф, спеціальність «Фінанси і кредит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050) 145
36
58
Науковий керівник: Іванова Л. В., старший викладач

Для успішного функціонування будь'якого підприємства

вирішальне значення має забезпечення його діяльності необхідним

обсягом фінансових ресурсів. Формування і використання фінансо'

вих ресурсів на підприємстві — це процес утворення грошових фондів

для фінансового забезпечення операційної й інвестиційної діяль'

ності, виконання фінансових зобов’язань перед державою й іншими

суб’єктами господарювання.

Їх формування здійснюється, зазвичай, за рахунок різних джерел:

власного капіталу підприємства, позичених і залучених фінансових

ресурсів.

При цьому власні кошти — це кошти підприємств, які постійно

знаходяться в обігу й кінцевий строк використання яких не вста'

новлений. Формуються вони за рахунок власного капіталу, тобто

тієї частини активів підприємства, яка залишається після виконан'

ня його зобов’язань.

Позичені кошти — це ті, що одержує підприємство на визначе'

ний термін, за плату й на умовах повернення. Формуються вони,

переважно, за рахунок коротко' і довгострокових кредитів банків.

Залучені кошти — це кошти, які не належать підприємствам, але

внаслідок діючої системи розрахунків постійно перебувають в їх обігу.

Формуються вони за рахунок усіх видів кредиторської заборгова'

ності підприємства.

Основними складовими фінансових ресурсів підприємства є при'

буток, амортизаційні відрахування, обігові кошти, бюджетні асиг'

нування (бюджетні інвестиції, бюджетні кредити, державні дотації

та субсидії), надходження з цільових фондів, надходження з цент'

ралізованих корпоративних фондів, кредити.

Структуру ресурсів підприємства визначають співвідношення між

власними та залученими коштами, а також між коротко' та довго'

строковими зобов’язаннями.

Можна виокремити наступні проблеми формування та викорис'

тання фінансових ресурсів у підприємствах: недостатня кількість
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коштів, особливо у сільськогосподарських підприємствах для фор'

мування власного капіталу; залучення правовими та не правовими

методами великої кількості позичкового капіталу, внаслідок чого

катастрофічно падає коефіцієнт ліквідності підприємства.

Для розв’язання даних проблем формування та використання

фінансових ресурсів підприємств потрібна виважена, довгострокова

політика держави, яка б спиралася на інтереси основних суб’єктів

підприємницької діяльності, відповідала потребам основної частини

населення і відображала реальний стан у розв’язанні соціально'

економічних проблем у країні.

Наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів та їх ефективне

використання визначають задовільний фінансовий стан підприємст'

ва: платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність і рентабель'

ність. З огляду на це, найважливішим завданням підприємств є пошук

резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найкращого їх ви'

користання з метою підвищення ефективності роботи підприємства.

Удосконалення формування власних фінансових ресурсів під'

приємства є одним із головних чинників підвищення ефективності

будь'якої виробничо'господарської діяльності. Від цього залежить

поліпшення позиції підприємства в конкурентній боротьбі, його

стабільне функціонування та динамічний розвиток. Формування

раціональної структури джерел фінансових ресурсів підприємниць'

ких структур для фінансування необхідного обсягу затрат та забез'

печення бажаного рівня доходів є одним із найважливіших завдань

фінансів цих структур.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Виноградов А.
ІІІ курс, група ЕК
31, спеціальність «Економічна кібернетика»,

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (067) 282
87
96
Науковий керівник: Гуріна О. В., к. е. н., доцент кафедри 

Технологічний процес лежить в основі будь'якого виробництва,

адже він є складовою виробничого процесу. Одночасно технологічний

процес складається з окремих елементів (складових матеріальних

частин) і стадій (складових часово'просторових частин).

За способом організації технологічні процеси поділяються на

дискретні, безперервні і комбіновані. За кратністю обробки: циклічні
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(кругові), відкриті (із розімкнутим технологічним ланцюгом — еко'

логічно небезпечні) і комбіновані. За агрегатним станом: гомогенні

і гетерогенні (або однорідні і неоднорідні). За умовами впливу: ви'

сокотемпературні, низькотемпературні, каталітичні. За тепловим

ефектом: екзо' і ендотермічні. В основу класифікації технологічних

процесів також покладені такі признаки, як: вид впливу на сирови'

ну і характер її якісних змін, спосіб організації, кратність обробки

сировини тощо. За характером якісних змін сировини технологічні

процеси підрозділяються на фізичні, механічні, біологічні, хімічні,

фізико'хімічні. 

Виходячи із структури технологічного процесу можна виділити два

напрямки удосконалення технологічних процесів — удосконалення

допоміжних ходів і удосконалення робочого ходу. Одночасні удоско'

налення допоміжних і робочих ходів можна представити як сукупність

дій за двома цими напрямками, тому для елементарного техноло'

гічного процесу таке ділення на два напрямки є обґрунтованим.

Рівень технології будь'якого виробництва здійснює вирішальний

вплив на його економічні показники, тому вибір оптимального

варіанту технологічного процесу має відбуватися, виходячи із важ'

ливіших показників його ефективності: продуктивності, собівар'

тості, якості продукції що виробляється.

Продуктивність — показник, що характеризує якість продукції,

виготовленої за одиницю часу.

Собівартість — сукупність матеріальних і трудових затрат під'

приємства у грошовому виразі, необхідних для виготовлення і ре'

алізації продукції. 

Якість продукції — сукупність властивостей продукції, що обумов'

люють її придатність задовольняти відповідні потреби суспільства

протягом встановленого періоду часу. Завдання управління якістю

продукції підприємств розглядається як один з стратегічних напрям'

ків їх розвитку. 

Зручним та ефективним засобом поєднання стратегічного управ'

ління та системи управління технологічними процесами може ви'

ступати використання «матриці управління». Зокрема, вона може

слугувати певним засобом адаптації завдань технологічного проце'

су в поєднанні з поточними та довгостроковими планами розвитку

підприємства. 

Кількісні показники кінцевої якості продукції спираються на

об’єктивний критерій. Таким є сам технологічний процес виробницт'

ва. Він складається з послідовних і закономірних фаз переробки
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вихідного матеріалу у поєднанні з вимогами Держстандартів, тех'

нологічних режимів і норм, технічних умов переробки та усіх допо'

міжних виробничих операцій. Але якість готової продукції, зрозу'

міло, сама залежить від якості сировини. 

Система організації господарської діяльності (від планування тру'

дового процесу до збуту і ринкової поведінки) є структурованою за

взаємопов’язаними та ієрархічно впорядкованими модулями. Вони

є взаємо додатними, утворюють елементи єдиної системи управління

та контролю за якістю продукції. Ця система репрезентується від'

повідною структурно'функціональною блок'схемою наступних ос'

новних модулів: технологічного; економіко'екологічного; марке'

тингово'менеджерського; діагностики та контролю. 

Реалізація концепції логістики має дати відповідь на такі запи'

тання: коли й де мають бути вироблені ресурси, коли й де їх треба

складувати, коли й куди їх необхідно доставити? Складовими фун'

даменту логістики є економічні, технологічні основи, технічне та

математичне забезпечення. 

ВІДОБРАЖЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

В ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гаєвська Г. О.
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит», 

к. тел. (097) 686
86
34
Науковий керівник: Писанка Н. С., старший викладач 

Результатом переоцінки може бути дооцінка і уцінка необорот'

ного активу. Переоцінена первинна вартість і сума зносу об’єкту ос'

новних засобів визначається множенням первинної вартості і суми

зносу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається шляхом

ділення справедливої вартості об’єкту основних засобів на його за'

лишкову вартість. Якщо переоцінка об’єкту основних засобів здійс'

нюється вперше (чи за умови, що усі попередні дооцінки нейтралі'

зовані еквівалентними уцінками), то у разі дооцінки суму збільшення

його балансової вартості слід відносити до складу іншого додатко'

вого капіталу (за кредитом рахунку 423 «Дооцінка активів»), а у разі

уцінки — до складу витрат звітного періоду (за дебетом рахунку 975

«Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»). Відповідно

до вимог П(с)БО 7 «Основні засоби» є випадки, коли відображення
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переоцінки в бухгалтерському обліку та фінансової звітності мають

кардинальні відмінності від вищезазначеного порядку: 

– у разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) до'

оцінки об’єкту основних засобів) перевищення суми попередніх

уцінок об’єкту і втрат від зменшення його корисності над сумою

попередніх дооцінок залишкової вартості цього об’єкту і вигід від

відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але

не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів

звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) до'

оцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збіль'

шення іншого додаткового капіталу; 

– у разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки

об’єкту основних засобів) перевищення суми попередніх дооцінок

об’єкту і вигід від відновлення його корисності над сумою попередніх

уцінок залишкової вартості цього об’єкту і втрат від зменшення його

корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначе'

ного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового

капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше

зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.

Тобто у разі проведення чергової (останньої) дооцінки за наявності

попередньої уцінки, сума дооцінки, але не більше вказаної поперед'

ньої уцінки списується до складу доходів звітного періоду та відоб'

ражається за кредитом субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної

діяльності», а різниця (якщо сума дооцінки перевищує попередню

уцінку) списується на збільшення іншого додаткового капіталу. 

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є питан'

ня щодо механізму визначення справедливої вартості: згідно вимог

П(с)БО 19 «Об’єднання підприємств» це сума, за якою можуть бути

здійсненні обмін активу або оплата зобов’язань в результаті операції

між зацікавленими та незалежними сторонами. На практиці у якості

справедливої вартості виступає ринкова ціна. При цьому невизна'

ченими залишаються умови тих ринків, (мабуть вони повинні бути

активними ринками, щоб їх ціни відповідали нормативному визна'

ченню поняття «справедливої вартості») ціни яких братимуться за

основу. Також потребує подальшого удосконалення питання доціль'

ності переоцінки усіх об’єктів, що належать до одної групи основ'

них засобів в тих випадках, коли значно відрізняється балансова та

справедлива вартість лише одного об’єкту: згідно П(с)БО 7. «Основні

засоби» у разі переоцінки об’єкту основних засобів на цю ж дату

здійснюється переоцінка усіх об’єктів відповідної групи. 
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ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА 
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Гайдук М. С.
5 курс, група МСР
51, напрям підготовки «Соціальна робота»,

Хмельницький інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Матвійчук Т. В., к. психол. н., доцент

Чисельність населення на земній кулі неухильно зростає протя'

гом, принаймні, останніх 2000 років, однак найбільш інтенсивний

ріст населення на Землі відбувається за останні 200 років. На цей

час чисельність населення земної кулі збільшується зі швидкістю

приблизно 70 млн. людей на рік. Воно зросло з 500 млн. у 1650 р. при'

близно до 5 млрд. у 1981 р., а до 2000'го року досягло 8 млрд. Такий

швидкий ріст населення земної кулі часто називають «демографіч'

ним вибухом». 

Проте, зовсім недавно народжуваність у багатьох країнах стала

знижуватися, що в близькому майбутньому це призведе лише до

уповільнення росту чисельності, а не до досягнення постійного рівня

чи його зниження. Однак демографічні проблеми зводяться не

тільки до приросту населення, але й до інших факторів: природно'

кліматичних особливостей регіонів, стану зовнішнього середовища,

економічних і соціальних умов життя. Основними демографічними

показниками суспільства є народжуваність, смертність і середня

тривалість життя. 

Тенденції соціально'економічного розвитку держави є результатом

дії системи чинників, серед яких особливу роль відіграють демогра'

фічні: чисельність населення, його статево'вікова структура, особ'

ливості перебігу демографічних процесів. Поступальний розвиток

економіки потребує неперервної заміни осіб, які вибувають з вироб'

ничого процесу внаслідок виходу на пенсію або смерті, відповід'

ною кількістю контингентів, що вступають до трудоактивного життя.

Щоправда, на етапі постіндустріального суспільства, коли розвиток

більшості галузей потребує забезпечення трудовими ресурсами не'

великої чисельності, але відповідної якості, залежність економічно'

го прогресу від кількісних параметрів робочої сили дещо знижуєть'

ся. Однак і в сучасних умовах вона повністю не зникає. До того

ж залишається в силі споживчий аспект взаємодії демографічного та

економічного розвитку. Чисельність населення та його склад є тим
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чинником, який разом із купівельною спроможністю індивідів виз'

начає потенційний обсяг спожитих товарів та послуг і таким чином

безпосередньо впливає на виробництво, сферу обслуговування,

масштаби експортно'імпортних операцій. 

Разом з тим існують і інші аспекти демографічної кризи. Так чим

нижча народжуваність тим скоріше старішає населення, збільшу'

ється чисельність непрацездатного населення, підвищується на'

вантаження на працюючу частину мешканців країни. В результаті

зростають податки і знижується рівень життя, що тягне за собою

скорочення робочих місць, підвищення міграційних процесів.

А оскільки старішає населення країни, то відповідно спостерігається

збільшення показників смертності, наслідком підвищення показ'

ників міграції відбувається відтік працездатного відтік працездат'

ного і конкурентоспроможного населення. 

Умови розвитку багатьох сфер економіки залежать не стільки від

загальної кількості мешканців держави, скільки від чисельності тих

чи інших статево'вікових груп. Зокрема, попит на послуги вищої та

професійно'технічної освіти пред’являє головним чином молодь,

а відтак чисельність останньої стає важливим фактором розвитку

мережі учбових закладів відповідних типів. Кількість дітей у певний

момент часу визначає потребу в дитячих дошкільних та лікувально'

профілактичних закладах, а отже, у вихователях, дитячих лікарях

тощо. Параметри населення впливають і на неекономічні складові

життєдіяльності суспільства. Наприклад, від чисельності молодих

юнаків залежить можлива кількість призовників та очікуваний

рівень укомплектування військових частин військовослужбовцями

строкової служби.

Для України дане питання залишається одним з гостріших проб'

лем сьогодення, не дивлячись на те, що за останні роки дещо підви'

щились показники народжуваності, і дещо уповільнилось скоро'

чення чисельності населення дані показники все ще залишаються

досить високими. 

У наш час тривалість життя в різних країнах неоднакова: найви'

ща — в Японії й Ісландії (майже 80 років), найнижча—у республіці

Чад (39 років). У наш час у деяких країнах Тропічної Африки, а та'

кож Південної та Східної Азії населення подвоюється менш ніж за

20 років. Демографічний підрозділ департаменту Організації Об’єд'

наних Націй з економічних та соціальних питань піввіку оцінює

світові демографічні показники, і незабаром вийде друком звіт, який

аналізує їхню динаміку за увесь цей період. Там же міститимуться

в сучасних умовах Секція 1



сценарії демографічного розвитку країн на період до 2050 року. Із

вже оприлюднених висновків у «Євробюлетені» представництва

Європейської Комісії в Україні відомо, що нам прогнозують змен'

шення кількості населення до 29 мільйонів 959 тисяч.

Отже, українському суспільству ніколи не бути процвітаючим чи

навіть стабільним, якщо його населення не матиме відповідних

умов життя і не відчуватиме повної безпеки для реалізації нормаль'

ної демовідтворювальної поведінки, не буде бачити перспектив для

існування й розвитку кожної сім’ї та особи. 

ВАЖЛИВІСТЬ АНАЛІЗУ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Галанова В. Б.
V курс, група 5Ма, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050) 906
97
17
Науковий керівник: Щедріна М. А., старший викладач

Однією з гострих проблем на підприємстві є організація ефек'

тивного використання трудових ресурсів підприємства. Планування

і аналіз трудових ресурсів є одним з напрямків економічної роботи

на підприємстві, мета якого — виявити підвищення ефективності

виробництва за рахунок збільшення його обсягу при кращому ви'

користанні трудових ресурсів, що безпосередньо залежить від умов

праці і розмірів заробітної плати.

Основна мета аналізу використання трудових ресурсів полягає

в якісній оцінці трудових ресурсів, ефективності їх використання та

виявлення внутрішньо виробничих резервів підвищення продук'

тивності праці, виправданого зниження працемісткості продукції

та соціального захисту працівників.

В процесі проведення аналізу важливо проаналізувати відхилен'

ня фактичного фонду робочого часу від планового. Якщо фактич'

ний фонд часу менший, ніж плановий, це свідчить про наявність

втрат робочого часу. Втрати робочого часу поділяються на цілодо'

бові та внутрішньозмінні. 

Основними показниками, які характеризують ефективність ви'

користання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу

різних категорій і професій, його кваліфікацію й освітній рівень,

про витрати робочого часу, кількість виробленої продукції чи вико'

наних робіт, а також дані про рух особового складу підприємства.
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Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ре'

сурсами, їхнє раціональне використання, високий рівень продук'

тивності праці мають велике значення для підвищення ефектив'

ності функціонування будь'якого підприємства. Вчасно отримати

інформацію про недоліки у роботі працівників, втрати робочого ча'

су, погіршення продуктивності праці, виявити причини та визначи'

ти заходи щодо їх усунення дає змогу система аналізу. 

З метою забезпечення результативного процесу формування та

використання ресурсного потенціалу при його організації не'

обхідно враховувати сукупність факторів, що впливають на нього

і водночас визначають його ефективність. Основними такими ас'

пектами є: екологічний, соціальний, економічний, виробничий та

фінансовий, що виступають як невід’ємні елементи системи підви'

щення ефективності використання потенціалу персоналу.

Центральною ланкою аналізу ефективності використання тру'

дових ресурсів є аналіз продуктивності праці. Важливими факторами

зростання продуктивності праці робітників визнають: необхідність

зацікавлення працівника в кінцевих результатах його роботи, важ'

ливість додаткових матеріальних винагород та премій, покращення

умов праці на підприємствах та розвиток соціальної інфраструктури. 

Одним із найважливіших завдань економічного аналізу є конт'

роль за правильним і ефективним використанням трудових ресурсів.

Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою здійснюється

способом порівняння фактичної чисельності працівників за кате'

горіями із розрахунковими показниками і з показниками, що були

досягнуті в минулому періоді. Це дає можливість визначити рівень

виконання плану, а також динаміку показників.

Отже, аналізуючи чинники впливу на стан ситуації з трудовими

ресурсами в Україні, слід зазначити, що деформація структури тру'

дових ресурсів поглиблюється внаслідок тривалого спаду в еконо'

міці та посилення кризових явищ у соціально'економічній сфері.

Підприємства повинні бути зацікавлені в якнайшвидшому усуненні

усіх недоліків в роботі працівників, оскільки це дозволить підви'

щити ефективність праці, а це, у свою чергу, покращить результати

діяльності підприємства.

в сучасних умовах Секція 1



МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Гамза А. П.
VI курс, група ФН
61, спеціальність «Фінанси»

Університет «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Бадзим О. С., к. е. н., доцент

Створення ефективної системи загальнообов’язкового держав'

ного соціального страхування в Україні вимагає формування зба'

лансованої системи фінансових відносин між різними її суб’єкта'

ми, які врегульовуються з використанням елементів фінансового

механізму як сукупності взаємоузгоджених засобів впливу щодо

акумулювання коштів відповідно до норм чинного законодавства

з метою проведення стабільної страхової діяльності та управління

соціальними ризиками. Тому саме фінансовий механізм має роз'

глядатися як один з пріоритетних у комплексі завдань з поетапно'

го, відповідно до економічних умов, формування системи обов’яз'

кового соціального страхування. 

Певні спроби побудови нової моделі фінансового механізму со'

ціального страхування були зроблені вітчизняними вченими. Зокре'

ма, в наукових дослідженнях таких авторів, як О. І. Бобир, Н. А. Дуб'

ровіна, Н.А. Шаманська формування моделі фінансового механізму

розглядається переважно з урахуванням таких напрямків, як стра'

хування на випадок безробіття, пенсійне та медичне страхування. 

Функціонування фінансового механізму соціального страхуван'

ня полягає у звуженому регулюванні рухом відповідних фінансових

ресурсів через спеціальні страхові фонди — своєрідний транзит

страхових коштів, які, здійснюючи рух від страхувальників до стра'

ховиків (у вигляді страхових внесків) і від страховиків до страху'

вальників (у вигляді страхових виплат), акумулюються на рахунках

фондів соціального страхування.

На сьогодні у сфері соціального страхування є чотири позабюджет'

ні державні цільові фонди: Пенсійний фонд України, Фонд загально'

обов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тим'

часовою втратою непрацездатності та витратами, зумовленими

народженням та похованням, Фонд загальнообов’язкового держав'

ного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійного захворювання, Фонд загальнообов’язкового дер'

жавного соціального страхування на випадок безробіття. 
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Модель має включати принаймні чотири основні складові: теоре'

тико'методологічні засади соціального страхування, систему фінан'

сових регуляторів, нормативно'правову базу фінансового механізму

соціального страхування та організаційну систему регулювання

соціальних доходів і виплат. 

Соціальне страхування не може розглядатися у відриві від стану

економіки, рівня доходів, середньої та мінімальної заробітної пла'

ти працівників. Для того, щоб прожитковий мінімум, а разом з ним

і соціальні гарантії, став реальним критерієм забезпечення мі'

німальних фізіологічних потреб громадян, необхідно запровадити

нову методику його розрахунку відповідно до європейських норм

і нормативів.

Фінансові регулятори — це система взаємопов’язаних між собою

елементів, які діють як окрема складова в межах оптимізаційної мо'

делі. Завдяки їх використання визначається взаємозв’язок соціаль'

них доходів та соціальних виплат, оскільки останні проходять тран'

зитом через основні фонди соціального страхування, коли настає

страховий випадок.

Досліджувати дію фінансових регуляторів в межах оптимізацій'

ної моделі необхідно за допомогою показників, які забезпечують

оцінку можливих змін величин нарахувань до фонду оплати праці

при зміні параметрів оподаткування: ставок нарахувань на фонд

оплати праці, їх розподілу між позабюджетними фондами. 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ COBRA
В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Голубенко Є.
ІІ курс, група ЕК
21, спеціальність «Економічна кібернетика»,

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (093) 367
90
01
Науковий керівник: Гроза А. Д., к. фіз.
мат. н., доцент кафедри 

Невід’ємною складовою управління проектом є контроль і уп'

равління його витратами і підготовка фінансової звітності. Cobra

заснована на останніх досягненнях в області інформаційних техно'

логій, онтології та теорії управління бізнесом. Програмний комп'

лекс Cobra дозволяє знизити час і вартість проектування і впрова'

дження інформаційної системи управління підприємством. Зручний

графічний інтерфейс робить її доступною для широкого кола ко'

ристувачів.

в сучасних умовах Секція 1



Основні функції системи: планування бюджету проектів ком'

панії; введення фактичних даних по виконанню бюджету; прогно'

зування майбутніх витрат; підготовка фінансової звітності.

Технологія Cobra дозволяє швидко створювати і розвивати інфор'

маційні системи управління проектами, процесами, підприємства'

ми, організаціями, установами, безпосередньо силами фахівців

у сфері управління. 

Технологія Cobra є універсальною та може бути використана

підприємствами, організаціями, установами будь'якої чисельності

і з різними сферами діяльності. 

Технологічні особливості. Створюється комп’ютерна інфор'

маційна система (КІС), яка реалізує еволюційний шлях розвитку

управління підприємством, виступаючи інтегральною основою

діючих на підприємствах підсистем управління. Функціонування КІС

у робочому режимі не вимагає участі розробників програмного

продукту і орієнтоване на супровід її фахівцями підприємства. Вне'

сення будь'яких змін в організаційну структуру установи і засно'

вані на організаційній структурі маршрути та правила проходження

інформаційних потоків не вимагають написання або редагування

програмного коду. Технологія проектування системи управління та

її експлуатація проста і зрозуміла користувачу, який має навики ро'

боти з комп’ютером і не вимагає спеціальних знань в області прог'

рамування. Програмний комплекс Cobra дозволяє здійснювати

моніторинг всіх процесів організацій та їх підрозділів у режимі ре'

ального часу і дозволяє бачити, на якому етапі знаходиться вико'

нання завдання і з якими показниками завершені попередні етапи.

Програмний комплекс має універсальні засоби синхронізації схо'

вища даних Cobra з зовнішніми джерелами даних та включає в себе

багатоступінчастий універсальний аналітичний блок для створення

системи підтримки прийняття управлінських рішень.

Програмний комплекс Cobra дозволяє створювати CPM / ERP

систему, що є розширенням систем MRP та MRPII. CPM / ERP. Сис'

тема Cobra дозволяє вирішити завдання матеріально'технічного

обліку, управління фінансовими потоками та персоналом, контро'

лю якості, управління виробництвом. Організація сховища даних

в системі управління підприємствами дозволяє створити єдиний ін'

формаційний простір і забезпечити швидкий доступ до даних в ре'

жимі реального часу, дозволяє об’єднувати такі дані, як планований

випуск продукції, витрати ресурсів, продуктивність, обсяг і заван'

таженість складських приміщень для прискорення розрахунків та
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прийняття управлінських рішень. Використовуваний при управ'

лінні процесами моніторинг дозволяє оперативно дізнаватися, на

якому етапі знаходиться виконання кожного бізнес'процесу, мит'

тєво отримувати інформацію про відхилення, завдяки чому управ'

ління бізнесом стає більш ефективним. 

Література
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
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ІІІ курс, група ЕК
31, спеціальність «Економічна кібернетика»,
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Прогресивною формою розвитку регіональної виробничо'еко'

номічної системи є створення на множині її об’єктів інтегрованих

структур за типом економічного кластера. Економічний кластер — це

індустріальний комплекс, сформований на базі територіальної кон'

центрації мереж спеціалізованих постачальників, основних виробни'

ків і споживачів, пов’язаних технологічним ланцюгом [2]. Об’єднан'

ня підприємств і організацій у кластер дозволяє їм випробувати на

собі дії ряду позитивних ефектів, викликаних сполученням устале'

ності міжфірмових, міжгалузевих і міжсекторальних взаємозв’язків

при одночасному збереженні учасниками кластера свого статусу

незалежних суб’єктів господарювання. Підприємства, які утворю'

ють кластер, одержують, крім того, додаткові конкурентні переваги

завдяки можливості спільної стандартизації продукції, кооперації і

поглибленої спеціалізації виробництва, що забезпечує підвищення

продуктивності праці і зниження собівартості вироблених благ. 

Процеси зародження та розвитку кластерних об’єднань являють

собою великомасштабні перетворення, в які входять значні обсяги

трудових, фінансових, інформаційних та інших ресурсів. У зв’язку

з цим постає задача наукового обґрунтування необхідності ініціаліза'

ції та підтримки процесів такого роду на основі оцінки різноманітних
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варіантів розвитку кластерного об’єднання. Напрямки розвитку

економічного кластера представлені змінами: складу кластера, влас'

тивостей елементу кластера, взаємозв’язків між елементами клас'

теру, взаємозв’язків кластера з зовнішнім середовищем. 

Вирішення такої задачі потребує залучення апарату економіко'

математичного моделювання. Сформулюємо задачу наступним чи'

ном. На підмножині підприємств, зв’язаних технологічною мережею,

функціонує кластерне об’єднання. Відміною даного утворення від

інших ланок технологічного комплексу є наявність загальноклас'

терного фонду ресурсів і його централізований розподіл. Джерелом

загальнокластерних ресурсів є внески учасників об’єднання.

Об’єктами вкладень ресурсів виступають «вузькі місця» кластера.

В залежності від складу учасників кластера змінюється як обсяг на'

явних коштів, так і напрямок їх використання. Якщо «вузьке місце»

технологічної мережі знаходиться за межами кластерного об’єднання,

то воно здійснює свій розвиток самостійно, якщо ж таке підпри'

ємство функціонує в рамках кластера, воно стає об’єктом «ін’єкції»

загальнокластерних ресурсів. У зв’язку з цим з’являється необхідність

в прийнятті рішень з приводу розвитку економічного кластера за

рахунок включення в нього нових ланок технологічної мережі.

Особою, що приймає рішення, виступає керівний орган асоціатив'

ного кластерного об’єднання за участю місцевих органів державної

влади, які визначають стратегію розвитку регіону. Наслідки кожно'

го з альтернативних варіантів розширення кластера повинні бути

оцінені за допомогою моделі, яка імітує діяльність технологічної

мережі протягом ряду періодів [1]. 

Математичним ядром такої моделі є система рівнянь, яка здатна

описати взаємозв’язок ланок технологічної мережі в процесі ство'

рення доданої вартості та розподілу ресурсів.

Аналіз літератури, присвяченої економіко'математичним мето'

дам, дозволяє зробити висновок про доцільність застосування ме'

тоду імітаційного моделювання як основного інструментарію при

побудові систем узгодження інтересів економічних суб’єктів.
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ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: 
ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
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Гріненко С. С.
VI курс, група ФН
61, спеціальність «Фінанси»

Університет «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н, професор

В умовах посилення інтеграційних процесів актуальності набу'

ває значення та стан фондового ринку України.

Фондовий ринок — дуже важлива частиною економіки будь'

якої держави, являє собою частину фінансового ринку. Як система

він є сукупністю механізмів та правил, що регулюють та координу'

ють процеси купівлі'продажу цінних паперів, та страхування від ри'

зиків. Цінні папери — це основний інструмент, який обертається на

фондовому ринку. 

Функціонування фондового ринку забезпечується його інфра'

структурою, яку складають наступні інститути: торгові мережі, сис'

тема правового та інформаційного забезпечення, розрахунково'

клірингова та депозитарна система, реєстраційні мережі [1].

Виникає необхідність розглянути основний індикатор фондово'

го ринку України — індекс ПФТС, який розраховується щодня за

результатами торгів. Станом на кінець січня 2013 року частка фон'

дової біржі ПФТС на біржовому ринку державних цінних паперів

(ОВДП) склала 81%. Тенденції розвитку діяльність ФБ ПФТС де'

тально розглянуто у табл. 1.

Таблиця 1 — Тенденції розвитку ФБ ПФТС [2]

Слід відзначити, що станом на початок 2013 рік в Україні нарахо'

вується 11 фондових бірж. За обсягом укладених угод можна склас'

ти рейтинг Українських бірж: Фондова біржа ПФТС, Київська

в сучасних умовах Секція 1

Показник Значення

Загальний обсяг торгів 6,7 млрд. грн.

Частка обсягу торгів з корпоративними облігаціями 21,7%,

Частка обсягу угоди з ОВДП 77,8%

Частка обсягу торгів з акціями та інвестиційними сертифікатами 0,5%

Всього кількість цінних паперів у біржовому списку 1036



Міжнародна Фондова Біржа, Українська Фондова Біржа і т. д. Але

жодна з вище перерахованих бірж не зрівняється з біржею ПФТС.

Динаміка обсягів торгів на фондовому ринку Україні відображено

на рис. 1.

Рис. 1 — Динаміка обсягів торгів на фондовому ринку України

Аналізуючи діаграму динаміки обсягів торгів на фондовому рин'

ку України можна зробити наступні висновки: фінансова криза

суттєво вплинула на обсяг торгів тому в 2010 р. спостерігається спад

обсягу торгів з 87 млрд. грн. до 22 млрд. грн., але у подальші роки

спостерігається тенденція до зростання, в 2011 р. обсяг торгів склав

61,3 млрд. грн. і в 2013 р. зріс до 90,27 млрд. грн.

Сьогодні в Україні фондовий ринок все ще перебуває у стадії

становлення та розвитку. Низький рівень ліквідності цінних папе'

рів, слабка законодавча база, недостатня інформованість громадян

про фондовий ринок та його складові, недостатня технічна осна'

щеність та недостатня розвиненість — все це можна віднести до су'

часних проблем фондового ринку України.

Український фондовий ринок не є досконалим, та не повністю

виконує покладені на нього функції, а сама не перерозподілу капі'

талу, залученню інвестицій та покращенню інвестиційного клімату

загалом.

42

Секція 1 Економічні перспективи України 

млрд. грн.



43
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Науковий керівник: Шаріков П. М., к. е. н., доцент 

В сучасній економічній науці залишається інтерес до вивчення

сутності конкуренції як однієї з найважливіших складових механізму

функціонування ринкового господарства. Конкуренція веде до кра'

щого використання потенціалу суспільства, раціоналізації поведінки

господарюючих суб’єктів. Вона є ключовим елементом системи рин'

кових відносин. Тому динамічно розвиваючись, теорія ринкової кон'

куренції знаходить саме широке практичне застосування. У зв’язку

з цим вивчення конкуренції являє собою одну з найважливіших

складових частин ринкових досліджень, яка створює основу для ви'

роблення стратегії і тактики діяльності на ринку.

Від ступеня розвитку конкуренції на макрорівні залежать мож'

ливості вдосконалення економіки, економічне зростання, ступінь

залучення країни в світову глобальну економічну систему. На мікро'

рівні економічні успіхи суб’єктів ринкової економіки в першу чер'

гу залежать від того, наскільки ними вивчені закони конкуренції, її

прояви та форми і наскільки вони готові до конкурентної боротьби.

В силу цього конкуренція являє собою об’єкт пильної уваги дослід'

ників протягом більш ніж двохсот років. 

Від періоду зародження перших наукових уявлень про конкурен'

цію, її роль і значення в розвитку суспільства до становлення теорії

конкуренції пройшов тривалий історичний період. Спробою створен'

ня логічно послідовної системи знань про конкуренцію була роз'

робка в XIX ст. теорії досконалої конкуренції. Розвиток економіки

в кінці XIX — початку XX ст. призвело до появи різних критичних

поглядів і виникнення теорії недосконалої конкуренції. Протягом

наступного століття провідні представники економічної думки ро'

били подальші спроби пізнання сутності конкуренції, розробки те'

орії її функціонування та механізму дії. Таким чином, теорія конку'

ренції розвивалася разом з історією товарного, а потім і великого

капіталістичного виробництва.

Сучасна економічна думка, використовуючи попередні тео'

рії, розвиваючи, уточнюючи і доповнюючи їх, створює основу для
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подальшого розвитку основних моделей конкуренції, які заслуго'

вують ретельного вивчення.

Незважаючи на те, що ще наприкінці XVIII ст. А. Смітом, а по'

тім на початку XIX ст. Д. Рікардо були закладені фундаментальні

положення про сутність вільної конкуренції, що лежать в основі су'

часних теоретичних розробок, до теперішнього часу відсутня до'

слідження теорії конкуренції в ретроспективі.

Наприкінці XIX ст. була розроблена теорія досконалої конку'

ренції, біля витоків якої стоять маржиналісти'математики. На базі

методології А. Маршала і Дж.Б. Кларка в економічній науці скла'

лися статичний і динамічний підходи до аналізу ринкових моделей

конкуренції.

На початку XX ст. були внесені зміни в теоретичні уявлення про

сутність конкуренції під впливом трансформації з досконалої мо'

делі в недосконалу або монополістичну конкуренцію, що враховує

еволюційний розвиток ринку. Розвиток конкуренції під впливом

ідей державного регулювання розглядається в працях багатьох вче'

них економістів. 

Наприкінці XX ст. проблеми стратегії випередження конкурен'

тів, виявлення конкурентних переваг країн і компаній, конкурент'

ного потенціалу та конкурентного середовища аналізуються амери'

канським ученим М. Портером. 

Регулювання конкуренції стосовно до питань формування стра'

тегії конкурентної боротьби, а також теорії досягнення лідерства на

ринку, які досліджуються в роботі, були розглянуті вченими'еко'

номістами.

Визнаючи значну розробленість різноманітних питань у галузі

теорії конкуренції, слід зазначити, що існуючі роботи не знімають

завдання комплексного вивчення її дії в сучасних умовах. Залиша'

ються недостатньо дослідженими такі проблеми теорії конкуренції, як

проблема її практичного застосування, взаємозв’язок конкуренції

і ціноутворення, конкуренції та рівноваги ринкової системи, транс'

формації конкурентної діяльності під впливом різних факторів.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Дашко Н. І. 
5 курс, група 5
МАЗ, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 044
52
68
Науковий керівник: Щедріна М. А., старший викладач

Проблема організації оплати праці на підприємстві є однією з най'

більш гострих. Актуальність проблеми зростає на фоні соціально'

економічної кризи в країні. Для більшості населення заробітна плата

втратила свою відтворювальну та стимулювальну функції і фактично

перетворилася на різновид соціальних виплат, не пов’язаних з кіль'

кістю, якістю та кінцевими трудовими результатами. При цьому, її

рівень у нашій країні значно нижчий порівняно з розвиненими дер'

жавами світу. Питання вдосконалення обліку праці є одним з най'

головніших, в сучасній літературі не сформовано єдиного підходу

до обліку витрат на оплату праці.

Оплата праці як соціально'економічна категорія, з одного боку,

є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина

значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільст'

ва. З іншого боку, її правильна організація зацікавлює працівників

підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо

впливає на темпи й масштаби соціально'економічного розвитку

країни. Це потребує всебічного моніторингу, аналізу і контролю за

цим процесом в Україні.

Важливим напрямком вдосконалення обліку розрахунків з опла'

ти праці є автоматизація облікового, аналітичного та контрольного

процесу, яка дозволяє зменшити кількість помилок при обробці

інформації, скоротити час на здійснення облікових, аналітичних та

контрольних процедур, зменшить кількість ручних операцій. Діє'

вим засобом покращення обліку також можна вважати проведення

на підприємстві внутрішнього аудиту розрахунків за виплатами

працівникам.

В Україні напрацьований багатий досвід впровадження прогре'

сивних форм і систем організації та оплати праці. Проте в більшості

підприємств цей досвід безпідставно втратили, внаслідок чого ви'

користовуються неефективні форми мотивації праці. Сьогодні під'

приємству доводиться розраховувати тільки на власні ресурси, ста'

ла гостро відчуватися першопричина, яка зумовлює відставання

з оплатою праці — низька її продуктивність.
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Важливим моментом в організації та стимулюванні праці на під'

приємстві є мотиваційні заходи, серед яких найбільш розповсю'

дженими для українських підприємств є преміювання, доплати та

надбавки. Необхідно зауважити, що з одного боку, рівень премії як

форма стимулювання працівників виробничої діяльності повною

мірою залежить від результатів діяльності підприємства, і навпаки,

результат господарювання залежить від практичної організації сис'

теми преміювання окремих категорій персоналу. Тому дуже важли'

во в сучасних умовах передбачити на підприємствах такі системи

матеріального й морального заохочення, так побудувати відносини

в колективі, щоб психологічний клімат сприяв поліпшенню пра'

цездатності, підвищенню ефективності виробництва.

Ефективним фактором, що також впливає на продуктивність пра'

ці є запровадження соціального пакету — це надання роботодавцем

певних благ у вигляді пільг, компенсацій особистих витрат, пов’яза'

них з роботою (наприклад, на мобільний зв’язок, транспорт, оренду

або придбання житла в іншому місті), привілеїв і соціальних гаран'

тій, які перевищують розмір основної заробітної плати. 

В сучасних умовах розвитку України правильний і дієвий облік ви'

трат на оплату праці повинен стати не лише засобом дотримання ви'

мог чинного законодавства, а й джерелом надійної інформації для

подальшого контролю та управління витратами на оплату праці. Тому

основна задача обліку і аудиту розрахунків підприємства по заробіт'

ній платі — знайти оптимальний рівень таких витрат, що забезпечував

би і прибутковість підприємства і достатню мотивацію працівників.

ОБЗОР ОРГАНИЗАЦИОННО�ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Дементьев М. Б.
V курс, группа ЭК
52, специальность «Экономическая кибернетика»,
Николаевский межрегиональный институт, к. тел. (067) 282
87
96

Научный руководитель: Гурина Е. В., к.э.н., доцент кафедры

Электронная коммерция — это коммерческая деятельность, имею'

щая целью получение прибыли и основанная на комплексной авто'

матизации коммерческого цикла за счет использования компью'

терных сетей.

Экономической предпосылкой электронной коммерции являет'

ся объективная необходимость снижения издержек, возникающих
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в коммерческих циклах. Технической предпосылкой электронной

коммерции стало стремительное развитие служб Интернета. Пра'

вовой основой электронной коммерции являются нормативно'

правовые акты, которые обеспечивают правовое регулирование

электронных сделок в нашей стране.

К основным организационно?экономическим моделям электронной
коммерции относят следующие (рис. 1): 

Рис. 1 —  Организационно'экономические модели электронной

коммерции

– В2С (Business'to'Consumer) — «фирма'потребитель»;

– В2В (Business'to'Business) — «фирма'фирма»;

– С2В (Consumer'to'Business) — «потребитель'фирма»;

– С2С (Р2Р — Peer'to'Peer, «равный'равный») «потребитель'

потребитель»;

– B2G или В2А (Business'to'Governmpnt, Business'to'Administ'

ration) — «фирма'государство»;

– G2B или А2В (Government'to'Business) — «государство'фирма»;

– G2C или А2С (Government'to'Consumer или Administration'

to'Consumer) — «государство'потребитель»;

– C2G или С2А (Consumer'to'Government) — «потребитель'го'

сударство»;

в сучасних умовах Секція 1



– G2G или А2А (Government'to'Government) — «государство'

государство»;

– Е2Е (Exchange'to'Exchange) — «биржа'биржа»;

– интернет'банкинг;

– интернет'трейдинг;

– интернет'услуги (услуги технологической цепочки электрон'

ной коммерции): системы электронных платежей, доставка товара;

консалтинговые услуги; исследовательские услуги; страхование че'

рез Интернет.

Электронная коммерция представляет собой средство для ведения

бизнеса в глобальном масштабе. Она позволяет компаниям эффек'

тивно и гибко осуществлять внутренние операции. Модели бизнеса

в электронной коммерции должны ориентироваться на потребите'

лей и партнеров в большей степени, чем в традиционном бизнесе.

Таким образом, модели электронной коммерции способствуют об'

разованию новых рынков и являются источником конкурентных

преимуществ, а именно: снижение входных барьеров для выхода на

новые рынки; увеличение ценности для потребителей; увеличение

стоимости компаний для акционеров; снижение транзакционных

издержек; непрерывный режим работы; экономия за счет уменьше'

ния складских запасов; оперативная обратная связь с покупателями.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ДОХОДИ» І «ВИТРАТИ» 
ЯК СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Дещенко Т. В.
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит»

к. тел. (097) 686
86
34
Науковий керівник: Писанка Н. С., старший викладач

Розглядаючи фінансовий результат як об’єкт обліку і аналізу

потрібно звернути увагу на те, що він є узагальнюючим кінцевим

результатом роботи, для отримання якого підприємство здійснює

витрати та отримує доходи. Та все ж найважливішим залишається

питання формування витрат і доходів та узгодження їх складу з еко'

номічним розумінням господарських процесів і явищ. Серед показ'

ників, що впливають на умови формування фінансових результатів

діяльності та якість прийняття рішень, особливе значення мають

витрати виробництва, які виступають основним обмежуючим чин'
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ником, що впливає на величину прибутку. Щодо визначення по'

няття «витрати» іноземними країнами, то у США, для прикладу,

Рада зі стандартів фінансового обліку витрати трактує як відтік або

інше використання активів і/або виникнення кредиторської забор'

гованості у результаті відвантаження або виробництва товарів, на'

дання послуг або здійснення інших операцій, які є основою діяль'

ності господарюючого суб’єкта. 

Австралійський фонд науково'дослідних робіт з питань бухгал'

терського обліку під витратами визначає «споживання або втрати

потенційного прибутку або майбутніх економічних вигод у формі

зменшення активів або збільшення кредиторської заборгованості

господарюючого суб’єкта, які не пов’язані з виплатами власникам і

які призводять до зменшення власного капіталу у звітному періоді».

Міжнародна федерація бухгалтерів (SFAC №5) пояснює витрати як

витрачання або будь'яке інше використання активів чи прийняття

зобов’язань (або поєднання того й іншого) протягом періоду

у зв’язку з доставкою або виробництвом товарів, наданням послуг чи

веденням іншої діяльності, яка складає безперервну основну діяль'

ність організації. Термін «витрати» визначається як показник кіль'

кості ресурсів у грошовому виразі, які використовуються для досяг'

нення певної мети. Витрати за національними стандартами — це

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збіль'

шення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіта'

лу підприємства. Що стосується тлумачення поняття доходи, вка'

заний термін постійно знаходиться у полі зору світової облікової

практики. Про це свідчить МСБО 18 «Дохід», який визначає доходом

від основної діяльності «…валове надходження економічних вигод

протягом певного періоду, яке виникає в ході звичайної діяльності

підприємства, коли власний капітал зростає в результаті цього над'

ходження, а не в результаті внесків учасників капіталу». Інший підхід

до визначення сутності доходу використовується FASB (Financial

Accounting Standards Board — Рада по розробці стандартів фінансо'

вого обліку), яка визначає дохід як надходження активів господа'

рюючої одиниці або погашення його кредиторської заборгованості

(або комбінація того чи іншого) в результаті постачання або вироб'

ництва товарів, надання послуг чи інших операцій, які складають

його основну діяльність. Щодо визначення поняття дохід у нашій

країні, то згідно національних П(С)БО під доходами розуміють збіль'

шення економічних вигод у вигляді надходження активів або змен'

шення зобов’язань, які призводять до зростання власного. Подані

в сучасних умовах Секція 1



тлумачення категорій доходів і витрат є неоднозначними як у зарубіж'

ній, так і у вітчизняній системах обліку. Що стосується нашої держави,

то, як відомо, усі форми звітності (фінансова, податкова, статис'

тична та інші) грунтуються на даних бухгалтерського обліку. Таким

чином, необхідна інформація для цілей оподаткування повинна

визначатись у системі бухгалтерського обліку без ведення додатко'

вого податкового обліку. Проте, довгий час підприємства України

фінансовий результат визначали окремо для податкового, так і для

бухгалтерського обліку. У Податковому кодексі вперше здійснено

спробу наблизити бухгалтерський та податковий облік. Тому визна'

чення фінансового результату саме з позиції єдиної системи потре'

бує подальшого вдосконалення та приведення до єдиної методики. 

ОПТИМУМ ПАРЕТО

Долгорук Є. В.
V курс, група ЕК
52, спеціальність «Економічна кібернетика»,

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (067) 282
87
96
Науковий керівник: Гуріна О. В., к. е. н., доцент кафедри

Економічна ефективність — це отримання максимуму можливих

благ від наявних ресурсів. Для цього потрібно вести себе раціональ'

но, тобто не лише постійно співвідносити вигоди (блага) і витрати,

а й максимізувати вигоди і мінімізувати витрати.

По суті, цей висновок випливає з того формулювання економічної

ефективності, яку запропонував італійський економіст Вільфредо

Парето: «Слід вважати, що будь'яка зміна, яка нікому не завдає збит'

ків і яка приносить людям користь (за їх власною оцінкою), є поліп'

шенням». Таким чином визнається право на всі зміни, які не при'

носять нікому додаткової шкоди [2].

Стан економіки називається Парето ефективним в розподілі благ

між споживачами, якщо неможливо перерозподілити блага таким

чином, щоб добробут хоча б одного з споживачів збільшувався без

зменшення добробуту інших.

Досліджуючи умови максимального економічного добробуту

суспільства при обмеженості ресурсів, Парето дійшов висновку, що

суспільний добробут максимальний при такому стані економіки,

коли ніхто не може поліпшити своє становище, не погіршуючи ста'

новище іншого [2]. Подібне визначення ефективності називають

оптимумом Парето, оптимальністю по Парето або Парето — опти'

мальним станом. При цьому існують три необхідні умови досягнення
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Парето — оптимального стану: по'перше, потрібний такий роз'

поділ благ між споживачами, при якому кожен максимально задо'

вольняє свої споживчі потреби (природно, у межах своєї плато'

спроможності), по'друге, необхідно таке розміщення ресурсів між

виробництвом різних благ, при якому досягається найбільш опти'

мальне використання цих ресурсів, по'третє, необхідний такий ви'

пуск продукції, при якому всі виробничі ресурси використовують'

ся найбільш повно (по межі виробничих можливостей).

Отже, оптимальність за Парето, — це такий стан системи, при

якому значення кожного приватного критерію, що описує стан сис'

теми, не може бути покращено без погіршення становища інших

елементів [1].

Оптимум Парето є популярною моделлю для дослідження ефек'

тивності, але має два недоліки. По'перше, він не бере до уваги розпо'

діл ресурсів між людьми і, як писав нобелівський лауреат з економіки

індієць Амартія Сіна, «стан суспільства може бути оптимальним за

Парето, але при цьому одні можуть перебувати в крайній убогості,

а інші купатися в розкоші, оскільки злидні одних не можуть бути

пом’якшені без зниження рівня розкоші багатих» [2]. По'друге, опти'

мум Парето вважає, що ефективність досягається стихійно, без втру'

чання держави, що не завжди відповідає практиці господарювання.

Отже, висновки зроблені Парето охоплюють такі положення: 

1. Критерієм оптимальності служить не сумарна максимізація,

а максимум користі для кожної окремої людини відповідно до на'

явних ресурсів та економічним можливостям. 

2. Забезпечення економічної рівноваги — необхідна умова до'

сягнення оптимуму. Оптимум означає, що досягнутий результат,

відхилення від якого викликає збільшення вигоди для одних і змен'

шення вигоди для інших. Розподіл ресурсів в суспільстві стає опти'

мальним, якщо будь'яка зміна цього варіанту погіршує становище

хоча б одного учасника економічної системи. 

3. Збільшення виробництва одного блага, що не викликає знижен'

ня виробництва якого іншого блага, прийнято називати оптимумом

Парето. 

Література
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ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ

Євтушенко А. М.
студентки 5 курсу, групи ОА
51/13, спеціальності «Облік і аудит»,

Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н., доцент 

Питання основ бухгалтерського обліку, контролю та аналізу то'

варних операцій в сучасних умовах є найактуальнішим і найваж'

ливішим в інформаційному забезпеченні підприємства. Розвиток

ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності,

охоплення приватизацією різних галузей висувають дедалі нові ви'

моги до бухгалтерського обліку як основного засобу контролю за

фінансово'господарською діяльністю підприємств. Бухгалтерський

облік є однією з основних функцій управління підприємством, що

формує економічну інформацію для аналізу господарчої діяльності,

складання бізнес'планів, прийняття управлінських рішень.

Торгово'посередницька діяльність займає особливе місце в народ'

ному господарстві України. Тому дуже актуально вивчення особли'

востей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі. Торгівля — це

господарська діяльність, пов’язана з реалізацією товарів.

Товар — це продукт праці, вироблений для обміну чи продажу,

який має споживчу та мінову вартість.

Торгова діяльність — це ініціативна самостійна діяльність юри'

дичних осіб і громадян із здійснення купівлі та продажу товарів народ'

ного споживання з метою отримання прибутку. Торгова діяльність

може здійснюватись у сферах роздрібної та оптової торгівлі, а також

у торгово'виробничій (громадське харчування) сфері.

Бухгалтерський облік товарів і їх реалізації є основною ділянкою

бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпе'

чує визначення і контроль за точністю і об’єктивністю основного

показника діяльності підприємства — обсягу товарообороту та ва'

лового доходу торгівлі як джерела покриття витрат обігу та створен'

ня прибутку підприємства.

Серед різних видів фінансового контролю чільне місце займає

незалежний контроль, який здійснює на договірних засадах пере'

вірку достовірності звітних даних, балансів, законності господарсь'

ких операцій, аналіз фінансового стану, і в той же час надає кон'

сультаційні послуги з економіки, права, фінансів, обліку і тому

подібне.
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На сьогоднішній день тема товарних операцій торгівлі є дуже ак'

туальною. У зв’язку з економічною кризою більшість заводів, фаб'

рик, виробничих підприємств Україні в цілому, або припинили

своє існування або працюють не на повну потужність. Разом з тим

на ринку з’явилося багато невеликих роздрібних торгових і посе'

редницьких фірм.

Теоретичні питання бухгалтерського обліку заслуговують теж на

увагу. Нині існують потужні праці відомих у світі економістів, що

займаються питаннями бухгалтерського обліку. У нинішній час випу'

щено немало методичної літератури та наукових праць щодо висвіт'

лення економічної суті обліку торгівельних операцій, особливостей

нормативного бухгалтерського обліку реалізації товарів у торгівель'

них підприємства в сучасних умовах.

Серед провідних учених світу є й українські фахівці, які багато

років займаються вивченням специфіки обліку заробітної плати, фор'

мування статутних капіталів, і окремі праці присвячені саме специ'

фіці бухгалтерського обліку в торгівлі.

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ: 
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

Заєць Т. С.
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит», 

к. тел. (097) 686
86
34
Науковий керівник: Писанка Н. С., старший викладач

Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт'

ність в Україні» передбачено, що первинний документ — це документ,

що містить відомості про господарську операцію та підтверджує її

здійснення. Первинний документ повинен: бути якісним; містити

інформацію, яка б була достовірною і об’єктивною, бути підписаний

відповідними особами. Крім того, первинний документ має обов’яз'

кові реквізити, які повинні бути заповнені, тому що вони мають не

тільки формальне значення, але й юридичне. 

Ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні» встановлено, що первинні документи можуть

складатися на паперових або машиннихносіях і мають містити нас'

тупні обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату й місце

складання; назву підприємства, від імені якого складено документ;

в сучасних умовах Секція 1



зміст і обсяг господарської операції, одиницю її виміру; посади

осіб, відповідальних за здійснення господарської операції й пра'

вильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають

можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у господарській

операції. Крім того, розглядаючи реквізити первинного документа,

слід відзначити, що п. 2.4 Положення № 88 спеціально обумовлює

залежність характеру операції й технології обробки даних, які пе'

редбачають включення до первинного документу наступних додат'

кових реквізитів: ідентифікаційний код підприємства, номер доку'

мента, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що

підтверджує особу'одержувача, тощо. Отже, на практиці досліджу'

ючи ті чи інші первинні документи, суди, в — першу чергу, розгля'

дають та аналізують їх щодо відповідності наведеним у Законі Ук'

раїни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

та Положенні № 88 реквізитам. Відсутність обов’язкових реквізитів

цілком може виявитися підставою для відмови в наданні такому до'

кументу доказової сили. 

Що стосується дати складання первинних документів стосовно

відображення господарських операцій, то ч. 2 ст. 9 Закону України

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» дату

складання первинного документа називає обов’язковим реквізитом,

а її ч. 1 вимагає оформляти первинні документи під час здійснення

господарської операції, а якщо це неможливо, то безпосередньо

після її закінчення. Отже, порядок ведення бухгалтерського обліку

передбачає складання бухгалтерських проведень «заднім числом»,

тобто мова йде про документи, які були складені, виходячи зі спе'

цифіки господарської операції після її завершення (навіть якщо це

«після» припадає на звітний період, наступний за здійсненням опе'

рації. Отже, первинні документи — це один із способів здійснення

процесу фіксації вхідної інформації в систему первинного обліку.

Первинна документація є складовою частиною первинного обліку,

а письмовий документ — один із основних носіїв економічної інфор'

мації. Без документу жодна господарська операція не може бути

прийнята до обліку. Тому важливим напрямком удосконалення про'

цесу документування господарських операцій є зменшення кількості

документів за рахунок: 

− використання комбінованих і накопичувальних форм доку'

ментів; 

− усунення зайвої деталізації окремих показників, якщо відбу'

вається документування однотипних об’єктів обліку; 
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− поєднання реквізитів первинного документа з обліковим ре'

гістром для складання зведених форм документів наростаючим під'

сумком;

− скорочення кількості примірників первинних документів, що

дозволить скоротити витрати на їх виписку та час на їх обробку. 

СУЧАСНІ НАПРЯМИ 
УПРАВЛІННЯ ПОКАЗНИКАМИ ПРИБУТКОВОСТІ 

Зоріна І. В.
V курс, група 5Ф, спеціальність «Фінанси і кредит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050) 982
15
12
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.

Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни,

нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально ви'

користовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх

конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності під'

приємств вимагає нових підходів до поведінки на споживчому рин'

ку, підвищення рівня взаємовідносин з постачальниками товарів та

споживачами, організації господарської діяльності, управління під'

приємствами тощо.

Сьогодні важливими питаннями є розширення виробництва та

реалізації продукції, зростання норми прибутковості, спрощення

податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають

потребу в дослідженні вказаних проблем. Особливу увагу для біль'

шості суб’єктів господарювання необхідно приділяти управлінню

формування прибутку підприємства, шукати можливі джерела от'

римання прибутку та визначити оптимальні напрями його вико'

ристання.

Зважаючи на те, що значна кількість українських підприємств

сьогодні не займається моніторингом своєї фінансової діяльності,

не аналізує ефективність формування та використання прибутку,

у діяльності таких суб’єктів господарювання виявляються проблеми

із утворенням прибутку, і як результат — зниження ефективності їх

діяльності.

Враховуючи актуальність проблеми забезпечення прибуткової

діяльності українських підприємств в умовах світової кризи, необ'

хідним є розробка та реалізація індивідуальної стратегії розвитку

кожного підприємства в умовах, що склалися. Особливо гостро

в сучасних умовах Секція 1



стоїть таке завдання перед торговельними підприємствами, котрі

складають основну частку прибуткових суб’єктів господарювання

в Україні.

При загальній тенденції зниження ВВП та економічної кризи,

підприємствам необхідно максимально реалізовувати наявний по'

тенціал, що можливо лише за умови застосування науково'мето'

дичних підходів у організації своєї діяльності.

Незважаючи на значну кількість розробок у цьому напрямку, в умо'

вах сучасного ринку необхідно розробляти та реалізовувати інди'

відуальні підходи щодо розробки стратегії формування та управління

прибутком підприємства.

Результати аналізу діяльності більшості підприємств виявляють

основні недоліки їх фінансової, маркетингової, кадрової політики.

У діяльності підприємств не використовується комплексний,

системний підхід як до прогнозування показників прибутку, так

і при аналізі отриманих економічних результатів. Зважаючи на те,

що підприємства сьогодні мають сформовану мережу покупців, ма'

ють стабільність, постійно зростаючі обсяги реалізації, необхідно

розробити і запровадити на підприємствах комплексний підхід як

до аналізу поточного стану підприємства, прогнозування основних

показників їх діяльності, у тому числі прибутку, а також застосування

найперспективніших методів сучасного фінансового управління.

Основними напрямками оптимізації є: більш точне прогнозуван'

ня основних фінансових показників, а також ефективніше вико'

ристання наявних ресурсів, зокрема, кадрового потенціалу. Також

більшу увагу важливо приділяти ефективності формування асорти'

ментної політики підприємства. Загалом ефективність розробленої

стратегії та контроль за її реалізацією рекомендується здійснювати,

використовуючи систему контролінгу.

Загалом можна стверджувати, що запроповаджуючи стратегію

формування та використання прибутку, підприємство зможе утри'

мати завойовані позиції на ринку, максимально ефективно вико'

ристовуючи наявні ресурси.
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НАПРЯМИ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Зубарева Т. І.
VІ курс, група ТіКД
52, 

спеціальність «Товарознавство і комерційна діяльність»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (093) 367
90
01

Науковий керівник: Юлдашев Н. М., к. е. н., доцент 

Негативним наслідком сучасного стану сфери легкої промисловос'

ті є занепад виробництва більшості підприємств, згортання наукових

досліджень, втрата позитивних тенденцій і динаміки розвитку інно'

ваційної діяльності, низькі конкурентоспроможність продукції і тем'

пи економічного розвитку. В той же час умови жорсткої конкуренції

між товаровиробниками на внутрішніх та зовнішніх ринках вимага'

ють нових підходів не тільки у плануванні розвитку товарного асор'

тименту, але й у формуванні нових механізмів управління інновацій'

ною діяльністю і розвитку інноваційного потенціалу підприємств. 

Тобто, особливістю сучасного виробництва у сфері легкої промис'

ловості є залежність від складної системи інноваційного процесу,

яка розвивається і дає позитивні результати в умовах інноваційної

активності виробників, спрямованої на забезпечення потреб і ви'

мог споживачів. 

Активізація інноваційної діяльності є визначальним напрямком,

який забезпечує упровадження результатів досліджень та нових

ідей у виробництво, підвищує його конкурентоспроможність і ста'

ле становище на ринку товарів та послуг, підвищення ефективності

управління. 

Основні напрями інноваційної діяльності підприємства, на на'

шу думку, полягають у наступному:

1. В інноваційному підході до управління необхідно проводити

відбір, групування і поєднання технологій в технологічну систему,

яка забезпечує комерційний успіх підприємства. 

2. Маркетинговий підхід в управлінні визначено як систему еко'

номічних відносин, яка спрямовує управління виробництвом на задо'

волення потреб споживачів і має здатність шляхом формування лан'

цюга «виробник'споживач» збільшити цінності кінцевого споживача.

3. Цінністю для покупця є корисність, тобто задоволення вимог

від використання товару, співвіднесене з ціною і витратами воло'

діння товаром протягом всього терміну його служби. 

в сучасних умовах Секція 1



4. Монопольно конкурентоспроможну інновацію визначено як

радикальну інноваційну продукцію, яка не має аналогів на ринку,

комплекс споживчих та вартісних властивостей якої забезпечує за'

доволення потреб і вимог споживачів та успіх підприємства у се'

редньостроковому або довгостроковому періоді. 

5. Сучасні підходи до організації пошуку та реалізації творчих за'

думів підприємствами вимагають залучення до сфери інноваційної

діяльності широкого кола малих форм суб’єктів господарювання. 

6. Сучасні підходи до організації нових ефективних форм управлін'

ня інноваційною діяльністю поширюються на два основні напрями: 

– відокремлення підрозділів, які створюють інновації та орієн'

товані на тривалий розвиток; 

– інтеграція і координація діяльності таких підрозділів шляхом

функціональної взаємодії у процесі розробки та упровадження ін'

новацій. 

7. Інтеграція ринкових і ділових процесів призводить до необхід'

ності створення певного механізму управління, котрий являє собою

сукупність логістичного центру, систем внутрішнього адміністру'

вання та зовнішнього аналізу і реагування.
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Податкова система країни безпосередньо впливає на стабільність

та ефективність функціонування як народного господарства в ціло'

му так його окремих галузей. Розглядаючи еволюцію розвитку сис'

теми податкових розрахунків фермерських господарств, слід зазна'

чити, що численні зміни у податковому законодавстві не привели
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до якісних змін в оподаткуванні цієї галузі. Тому питання удоскона'

лення організації та обліку податкових розрахунків є актуальним.

Поряд з іншими факторами постійні зміни в системі оподатку'

вання аграрних підприємств зробили їх практично неплатоспро'

можними. З огляду на це важливими є пошуки такого податкового

механізму, завдяки якому можна було б зменшити податковий тиск

на виробників сільськогосподарської продукції та зацікавити їх

у підвищенні ефективності господарювання.

Податкова система є різновидом динамічної відкритої системи,

її відкритість означає необхідність аналізу передусім зовнішніх чинни'

ків, під впливом яких відбувається її становлення. Останнє є специ'

фічним поєднанням об’єктивного і суб’єктивного. Оскільки подат'

ки — це продукт еволюції економіки і держави, остільки податкова

система формується перш за все під впливом об’єктивних чинників.

Водночас у сучасній демократичній правовій державі запроваджен'

ня тих чи інших форм оподаткування є результатом волевиявлення

членів парламенту, компромісу інтересів різних політичних груп, що

у свою чергу представляють інтереси різних верств суспільства. 

Ставки податків, порядок їх нарахування та сплати визначають'

ся податковим законодавством. Підприємство самостійно нарахо'

вує податки за визначеними ставками та перераховує їх у бюджет. 

Облік розрахунків за податками і платежами треба організувати

таким чином, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані

про нараховані і сплачені суми, заборгованість на кінець місяця.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть за

їх видами. Це дає можливість перевірити правильність розрахунків

за кожним видом платежу.

Пріоритетним напрямом удосконалення обліку податкових роз'

рахунків фермерських господарств є застосування автоматизованої

форми обліку. Основу машинно'орієнтованих форм бухгалтерсько'

го обліку складає інформація первинних документів. Подвійний

запис, що є основним способом відображення господарських опе'

рацій на рахунках бухгалтерського обліку, зберігається і в умовах

обробки бухгалтерської інформації за допомогою ПЕОМ. 

До основних напрямів удосконалення податкових відносин в аг'

рарній сфері слід віднести: реформування організації та законодавчої

бази вітчизняної системи оподаткування; узгодження норм Бюджет'

ного кодексу України і податкового законодавства; подальше удос'

коналення загальноприйнятої системи оподаткування діяльності

аграрних підприємств; вирішення проблем відшкодування ПДВ;
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подальший розвиток альтернативних систем оподаткування аграр'

них підприємств; розвиток податкового менеджменту на підпри'

ємствах АПК. В Україні доцільно було б запозичити окремі аспек'

ти закордонного досвіду оподаткування фермерських господарств,

враховуючи при цьому особливості свого економічного і соціаль'

ного розвитку.

Таким чином, основними шляхами удосконалення організації та

обліку податкових розрахунків діяльності фермерських господарств

є обов’язкове дотримання вимог нормативно'законодавчої бази Ук'

раїни щодо ведення бухгалтерського обліку, підвищення кваліфікації

робітників бухгалтерії, а також автоматизація обліку.

МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ 
ЯК ОСНОВНА ЧАСТИНА ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Коваленко Л. О.
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит», 

к. тел.  (097) 686
86
34
Науковий керівник: Писанка Н. С., старший викладач 

У бухгалтерському обліку основні методологічні засади форму'

ванняінформації про запаси зазначенні у П(С)БО 9 «Запаси». Від'

повідно до П(С)БО 9 під запасами розуміють активи, які: 

– утримуються для подальшого продажу за умов звичайної гос'

подарської діяльності; 

– знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого про'

дажу продукту виробництва; 

– утримуються для споживання під час виробництва продукції, ви'

конання робіт, надання послуг, а також управління підприємством [1]. 

Відповідно до цього положення для цілей бухгалтерського об'

ліку запаси поділяються на: 

– сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі ви'

роби та інші матеріальні цінності,

– незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою

і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних

процесів. 

– готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначе'

на для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам,

– товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отри'

мані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу; 

60

Секція 1 Економічні перспективи України 



61

Також для ефективного управління запасами необхідно система'

тично проводити аналіз матеріальних запасів. Від того, наскільки

конкретно і точно проведено аналіз, залежить доцільність і ефек'

тивність всієї виробничої діяльності. Тому в конкретних виробни'

чих умовах необхідно проаналізувати кожний із факторів, які впли'

вають на виробничий процес. Основними джерелами інформації

для системного аналізу матеріальних запасів є: 

– план матеріально'технічного постачання; 

– заявки на постачання матеріальних запасів; 

– форми статистичної звітності про наявність матеріальних за'

пасів; 

– оперативні дані відділу матеріально'технічного постачання; 

– аналітичні данні бухгалтерського обліку про надходження,

витрати і залишки матеріальних запасів. 

Системний аналіз може виявити випадки, коли деякі допоміжні

матеріали зовсім не використовують у процесі виробництва. Причи'

нами такого явища можуть бути недостача цих матеріальних запасів

або суттєвий брак часу під час виробництва. Слід також додати, що

останні порушення у випуску продукції штучно ускладнюють роботу

відділу матеріально'технічного постачання. За вимогою адмініст'

рації робітники відділу, залишивши на деякий час планову роботу,

починають «вишукувати» додаткові незамовлені матеріали, а в цей

час основний процес постачання здійснюється без належного

контролю. Поліпшення використання матеріальних запасів — одне

з важливіших завдань промислових підприємств. Чим краще вико'

ристовуються сировина, паливо, допоміжні матеріали, тим менше

їх витрачається для вироблення певної кількості продукції, тим са'

мим створюється можливість збільшити об’єм виробництва промис'

лової продукції. 

Отже, важливою частиною оборотних активів є матеріальні запаси,

ефективне використання яких призведе до підвищення рентабель'

ності діяльності підприємства, посилення його фінансової стійкос'

ті у майбутньому. 

в сучасних умовах Секція 1



ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: 
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Колесник О. С.
VІ курс, група ФК
52, спеціальність «Фінанси та кредит»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
Університету «Україна», к. тел. (096) 414
62
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Науковий керівник: Крамаренко І. С., к. е. н., доцент 

Досягнення України на міжнародному рівні щодо залучення іно'

земних інвестицій останнім часом є недостатнім для забезпечення

сталого розвитку інвестиційної діяльності та збільшення надходжень

грошових потоків до кожного регіону країни. Які мають свої особли'

вості, пов’язані з веденням господарської діяльності, пріоритетними

напрямами розвитку, кліматично'природничими умовами, розвит'

ком технологій та трудовим потенціалом, тощо. Тому дослідження

надходження інвестицій в кожний окремий регіон країни та визна'

чення проблем, що стримують притік грошових ресурсів в дані об'

ласті є досить актуальним.

За даними Державного комітету статистики за 9 місяців 2013 ро'

ку в економіку України іноземними інвесторами вкладено

3722,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного

капіталу), що становить 86,2% до відповідного періоду 2012 року та

78,5% до відповідного періоду 2011 року.

Найменший обсяг залучення прямих іноземних інвестицій спос'

терігається в таких областях: Тернопільська — 67,2 млн. дол. США,

Чернівецька — 69,7 млн.дол. США, Кіровоградська — 108,1 млн.

дол. США, та Чернігівська — 122,7 млн.дол. США та м. Севастополі —

186,9 млн.дол. США

Позитивна динаміка спостерігається в надходженні капітальних

інвестицій протягом 2011–2012 років. Так, в 2012 році загальна су'

ма капітальних інвестицій становила 263727,7 млн. грн., що більше

за 2011 рік на 33726,5 млн. грн. Рейтинг областей, які займають най'

більшу питому вагу капітальних інвестицій, в порівняні з прямими

іноземними інвестиціями, залишився в такому ж складі: Донецька —

30068,8 млн. грн., Дніпропетровська — 20456,2 млн. грн., Київська —

19375,8 млн. грн., Одеська — 13230,3 млн. грн., Харківська —

13516,1 млн. грн., Полтавська — 10190,5 млн. грн., Автономна Рес'

публіка Крим — 17576,8 млн. грн. та до м. Київ надходить найбільше

всього інвестицій — 64 552,0 млн. грн. (майже 24,5% від всіх залуче'

них капітальних інвестицій).
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Склад областей з найменшим залученням капітальних інвес'

тицій змінився: м. Севастополь — 1936,2 млн. грн., Чернівецька —

2131,2 млн. грн., Херсонська — 2287,9 млн. грн., Закарпатська —

2518,8 млн. грн., Житомирська — 2539,2 млн. грн., Рівненська —

2671,6 млн. грн. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та

капітальних інвестицій в регіональному розрізі не сприяє рівномір'

ному соціально'економічному розвитку регіонів та посилює по'

дальше збільшення розриву у їх розвитку.

Регіональними проблемами залучення ефективних інвестицій

в економіку областей є:низька зацікавленість внутрішнього інвес'

тора, відсутність дієвих механізмів стимулювання внутрішніх інвес'

тицій на регіональному рівні;безсистемність роботи з іноземними

інвесторами;недостатній рівень кадрового потенціалу органів місце'

вого самоврядування та державної служби, задіяного в інвестиційних

процесах на регіональному та місцевому рівнях;неналежна система

інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності.

Дослідження показало, що найбільші надходження інвестицій'

них ресурсів отримують вже розвинені регіони. Існує ряд проблем

щодо залучення ефективних інвестицій в регіони країни. Для вирі'

шення зазначених проблем необхідно розробити механізм, форми

та методи вдосконалення регіональної політики у сфері залучення

інвестицій, що базуватимуться на засадах поєднання ринкових і влад'

них інструментів. Тому перспективами подальших досліджень є роз'

робка і затвердження відповідних регіональних механізмів розвитку

залучення інвестицій в проблемні області.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
З ОГЛЯДУ НА ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

Коморна Н. М.
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит», 

к. тел.  (097) 698
33
74
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н. доцент 

Потреба в кардинальному перегляді та сучасному обґрунтуванні

облікової політики суб’єктів господарювання, особливо платників

податку на прибуток для цілей податкових розрахунків виникла

з введенням в дію 01 січня 2011 року Податкового кодексу України.

Положення Податкового кодексу спрямовані на зближення мето'

дики податкових розрахунків та системи бухгалтерського обліку і,

в сучасних умовах Секція 1



в результаті, в основу оподаткування податком на прибуток покладе'

но принципи бухгалтерського обліку, а в деяких випадках Податковий

кодекс містить прямі посилання на вимоги Положень (стандартів)

бухгалтерського обліку. Отже, облікова політика набуває важливого

значення як основний регламент для формування показників фі'

нансової та податкової звітності, документ, який є одним із основ'

них джерел інформації при здійсненні аудиту розрахунків з податку

на прибуток. Не виключено, що відсутність наказу про облікову по'

літику або невизначеність певних положень, стосовно яких перед'

бачене альтернативне визнання Податковим кодексом та Поло'

женнями (стандартами) бухгалтерського обліку, спричинятимуть

конфлікти та проблеми при адмініструванні податку на прибуток

органами податкової служби.

Питання гармонізації бухгалтерського і податкового обліку є ак'

туальним не тільки для науковців, а й практично для кожної органі'

зації, і облікова політика якнайкраще це відображає. Скласти обліко'

ву політику, яка б враховувала специфіку діяльності підприємства,

враховувала б інтереси власників, забезпечувала б користувачів

необхідною інформацією про фінансовий стан підприємства, і вод'

ночас забезпечувала б правильну побудову податкового обліку, до'

сить складно. Бухгалтерський та податковий облік є нероздільними

складовими єдиного облікового процесу, оскільки мають єдині

об’єкти обліку та ведуться на основі фактично одних і тих же первин'

них документів. Затвердженої форми наказу про облікову політику

немає, тому він складається в довільнійформі виходячи із специфіки

діяльності підприємства, потреб управління. Однак, Лист Мініс'

терства фінансів України «Про облікову політику» від 21.12.2005 р.

№ 31'34000'10'5/27793 [4, с.60] визначає елементи, які повинні

міститись в обліковій політиці. Основними об’єктами облікової

політики, як і бухгалтерського та податкового обліку в цілому, є до'

ходи та витрати підприємства. 

Бухгалтерський облік повинен здійснюватись відповідно до чин'

них законодавчих актів, тільки у такому випадку буде забезпечено

єдність методології обліку та одержання звітної інформації. Обліко'

ва політика на підприємствах як регламент формування показників

фінансової та податкової звітності має зазнати кардинального пе'

регляду та удосконалення. Запропоновані рекомендації до форму'

вання облікової політики стосовно активів, зобов’язань, доходів та

витрат сприятимуть відображенню достовірної бухгалтерської, управ'

лінської та податкової інформації. 
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56
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н., доцент

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури до'

корінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище

функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяль'

ності.

Будь'яке підприємство, починаючи процес виробництва або прий'

маючи рішення щодо його розширення, повинне бути впевнене в йо'

го прибутковості. Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє

оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння

виникають непоправні помилки при виборі економічної політики

підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору

видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів

і структури випуску продукції (робіт, послуг), а також цін на про'

дукцію (роботи, послуги).

Основний фінансовий результат діяльності підприємства — це

прибуток, який є основою і джерелом засобів для його подальшого

розвитку. Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги вироб'

ництва або ціни на продукцію (роботу, послугу), що випускається. Од'

нак це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі розвитку під'

приємства в умовах значних економічних обмежень підвищення

фінансового результату безпосередньо зв’язано зі зниженням витрат.

в сучасних умовах Секція 1



Практично на кожному підприємстві існують резерви для знижен'

ня витрат до раціонального рівня, що дозволяє домагатися росту еко'

номічної ефективності діяльності, підвищення конкурентноздатності.

Особливо це стосується галузі виробництва запчастин, специфікою

якого є вузька спеціалізація, дрібносерійність, короткий операцій'

ний цикл та висока трудомісткість.

Виробнича діяльність пов’язана з ризиком вкладень у цю сферу.

Для мінімізації цього ризику потрібен суровий контроль процесу

виробництва, детальний його облік та виявлення факторів, які впли'

вають на сам процес виробництва і витрати, необхідні для його

здійснення. Тому для кожного підприємства даної галузі важливий

поглиблений аналіз витрат і ефективне управління ними для досяг'

нення високого економічного результату.

Чітка побудова бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін,

що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує

роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації

для прийняття економічно обгрунтованих рішень і попереджень

ризику у виробничо'господарській діяльності підприємств, у сис'

темі оподаткування, у складанні балансу, звіту про фінансові ре'

зультати, різноманітної фінансової звітності тощо.

Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підпри'

ємства й має велике значення та цінність для всіх місць виникнення

і центрів витрат.

ПРОБЛЕМИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Корчанов О. В.
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит», 

к. тел.  (097) 686
86
34
Науковий керівник: Писанка Н. С., старший викладач 

Діяльність кожного підприємства прямо залежить від правиль'

ного розпорядження грошовими коштами. Адже, основу діяльності

підприємства складають операції, які пов’язані з рухом грошових

коштів. При цьому, кошти є обмеженим ресурсом, і успіх діяльності

підприємства багато в чому визначається здатністю їх раціонально

розподіляти й використовувати. В сучасних умовах функціонування

підприємств передбачає безперервний рух грошових коштів, тому
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їх потрібно розглядати як важливий ресурс підприємства від якого за'

лежить успішна фінансова діяльність підприємства. Але, при цьому

існує ряд проблем пов’язаних з організацією обліку грошових коштів:

1. Визначення грошових коштів;

Підприємство у фінансово'господарській діяльності постійно

підтримують взаємовідносини з іншими підприємствами, де одним

із засобів підтримки цих відносин є грошові кошти. Отже, не'

обхідним є визначення поняття терміну «грошові кошти». 

Аналізуючи поняття, можна сформувати більш повне понят'
тя: «грошові кошти» — це особливий різновид оборотних ак'
тивів підприємства, які можуть бути у формі готівки, коштів на
рахунках в банку, депозитів до запитання.

2. Формування інформаційної бази даних для аналізу отрима'
них і втрачених вигод від проведених заходів з грошовими кош'
тами;

Практика показує, що облік грошових коштів достатньо регла'
ментований законодавчими та нормативними актами України.
Але розширення форм і методів здійснення розрахунків, власти'
востей та функцій грошових коштів як інструментів забезпечення
оперативної платоспроможності стали основною причиною уточ'
нення й деталізації відображення в бухгалтерському обліку та
контролю операцій з ними. Виникає необхідність у застосуванні
конкретних прийомів управління грошовими коштами, джере'
лом якого є достовірне інформаційне забезпечення.

3. Повнота та своєчасність відображення в системі обліку рух
грошових коштів;

Значною проблемою обліку грошових коштів підприємства
в Україні є повнота та своєчасність їх відображення у системі облі'
ку. Адже, якщо грошові кошти не будуть повністю та своєчасно
оприбутковані, то не буде чіткого відображення наявності коштів.
А далі неправильне відображення податкових стягнень. Постійний
контроль за дотриманням правил ведення операцій з грошовими
коштами дозволить зменшити масштаби використання готівки
підприємствами і організаціями, а отже, і обмежити роль готівко'
вого обігу як засобу обслуговування руху тіньового капіталу, прихо'
вування доходів та ухилення від сплати податків до бюджету.

4. Матеріально'технічне та організаційне забезпечення ведення
обліку грошових коштів.

З розвитком науково'технічного прогресу актуальним стає питан'

ня про необхідність повної автоматизації обліку грошових коштів. Це

в сучасних умовах Секція 1



забезпечує автоматизацію облікового процесу; високу точність обліко'

вих даних; підвищення продуктивності праці облікових працівників.

Отже, діяльність кожного підприємства прямо залежить від пра'

вильної організації обліку грошових коштів, адже основу діяльності

підприємства складають операції, які пов’язані з рухом грошових

коштів. Ефективність організації обліку грошових коштів забезпе'

чить раціональний розподіл та використання грошових коштів,

а тим самим успішну фінансову діяльність підприємства.

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

Кохацька Д. Ю.
V курс, група 5МФ, спеціальність «Фінанси і кредит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 452
73
83
Науковий керівник: Чернявська Т. А., к. е. н., доцент

Фінанси функціонують через фінансову систему, яка містить су'

купність різних форм організації фінансових відносин між держа'

вою і підприємствами, між підприємствами, організаціями і їх

об’єднаннями, відносини держави з підприємствами та організацій

з населенням. Найважливішими інструментами даної системи є по'

датки, платежі до бюджету, платежі за державні кредити, рентні

платежі, формування бюджетних і позабюджетних фондів і їх вико'

ристання для задоволення суспільних потреб.

Фінансова система являє собою основу цивілізації. Це засіб здійс'

нення державної політики, яка спрямована на забезпечення життє'

діяльності суспільства, і насамперед процесів розподілу й перероз'

поділу валового внутрішнього продукту між різними верствами

населення, окремими господарськими структурами й територіями,

заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації

до праці, підтримання рівня зайнятості, стабілізації економічного

становища в державі.

Фінансова система України має таку структуру, яка складається

з таких елементів: державні фінанси, фінанси підприємницьких

структур, централізовані та децентралізовані фонди фінансових

структур, державний кредит, фінансовий ринок, страхові та резерв'

ні фонди, фінанси домогосподарств.

Сучасний фінансовий ринок в Україні ще недостатньо розвину'

тий. Він намагався досягнути такого рівня розвитку, як у розвинутих
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країнах, але на даному етапі українська фінансова система має ряд

проблем, що перешкоджають та гальмують її розвиток.

Низький ступінь капіталізації є головною проблемою фінансово'

го ринку України. Недостатній рівень капіталізації банків України

свідчить про їхню низьку конкурентноздатність з іноземними бан'

ками, число яких на українському фінансовому ринку поступово

збільшується.

Існують істотні проблеми у здійсненні реєстрації, регулювання та

нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ. Українська

фондова біржа має досить обмежені обороти. 

На даний час у зв’язку із дуже критичною ситуацією в країні стан

фінансового ринку й економіки в цілому набагато погіршився. Під

загрозою руйнування опинилися навіть ті економічні ланки, які

тривалий час знаходились у відносній стабільності. Країна зараз

переживає кризу, яка впливає на всю структуру фінансової системи

України. У зв’язку із зміною влади, фінансова система знаходиться

на зламному етапі. Зараз існує загроза не вдосконалювати існуючу

систему, а створювати нову, абсолютно іншу, покращену фінансову

систему, що дасть Україні можливість досягти нового економічного

рівня.

Для підвищення прогресу у системі необхідно терміново впро'

ваджувати всі інші елементи фінансової і стабілізаційної політики,

треба звернути увагу на напрями такої політики, як: оптимізація

ефективності фінансування завдань, які належать до сфери компе'

тенції держави та місцевої влади; розвиток страхових механізмів

пенсійного забезпечення, медичного обслуговування; заохочення

комерційного кредитування суб’єктів господарської діяльності; за'

охочення розвитку механізмів випуску корпоративних облігацій,

розрахованих як на внутрішній, так і на зовнішній ринки; цілеспря'

мований розвиток інститутів та інструментів фондового ринку.

Функціонування кожної зі складових фінансової системи дер'

жави можливе лише за умов чіткого законодавчого урегулювання

їхньої взаємодії та якщо вони доповнюють одна одну. Також не тре'

ба забувати, що при цьому повинен вестись жорсткий контроль за

їх виконанням. Здійснення цих умов покладає надії на покращення

фінансової системи України, сприятиме її розвитку. 

в сучасних умовах Секція 1



ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Кочетова О. І.
VІ курс, група ФК
52, спеціальність «Фінанси та кредит»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
Університету «Україна», к. тел. (096) 414
62
92

Науковий керівник: Крамаренко І. С., к. е. н., доцент 

Сучасний розвиток фінансового забезпечення підприємств займає

вагоме місце. Недостатня кількість власних ресурсів та складність

в залучені зовнішніх джерел фінансування, позбавляє підприємства

конкурентоспроможності як на вітчизняному ринку, так і на світово'

му. Основними джерела фінансового забезпечення виступають са'

мофінансування підприємства, державна підтримка та кредитування

фінансово'кредитними установами або комерційними банками. 

Для забезпечення фінансовими ресурсами підприємства вико'

ристовують три джерела — це власні, бюджетні та запозичені кош'

ти. Великі процентні ставки по кредитам та складність отримання

спонукають підприємства до пошуку нових джерел фінансування.

Досвід багатьох країн свідчить, що не завжди збільшення бюджет'

них витрат пов’язане з покращенням положення підприємств.

Не можливо не погодитися з думкою П. А. Стецюка про те, що

в умовах ринкової економіки визначальна роль у фінансовому за'

безпеченні виробничої та інвестиційної діяльності підприємства

належить самофінансуванню. Його основою є використання фі'

нансових ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел. Щодо

визначення складу останніх нині немає чіткої однозначності. Біль'

шість авторів притримуються думки, що ними, в першу чергу, є над'

ходження від реалізації продукції, робіт і послуг та їх складові — при'

буток і амортизаційні відрахування. Частина дослідників до складу

власних джерел формування фінансових ресурсів включають ста'

тутний капітал і кошти, що виплачуються страховими компаніями

у вигляді відшкодування втрат від стихійних лих, аварій. На основі

узагальнення позицій різних авторів та логічного аналізу визначено,

що власні джерела формування фінансових ресурсів мають наступні

характерні ознаки: постійний (перманентний) характер існування

та використання; порядок їх використання визначається нормативно'

законодавчими актами, статутними документами та внутрішніми

локальними положеннями й регламентами; відсутність зафіксова'

ної величини плати за користування ними. Виходячи з цих харак'
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теристик до складу власних джерел формування фінансових ресурсів

слід включити два обов’язкові елементи — прибуток й аморти'

заційні відрахування.

До самофінансування відносять прибуток, амортизацію та випуск

акцій. У світовій економічній літературі, залежно від способу відоб'

раження прибутку в звітності, зокрема в балансі, виокремлюють:

– приховане самофінансування;

– відкрите самофінансування (тезаврація прибутку).

Прихована форма фінансування підприємства пов’язана з вико'

ристанням прихованого прибутку. Приховування прибутку здійс'

нюється (у розумінні західних фахівців) у результаті формування

прихованих резервів. Оскільки приховані резерви проявляються ли'

ше при їх ліквідації, приховане самофінансування здійснюється за

рахунок прибутку до оподаткування. Отже, відбувається відстрочка

сплати податків і виплати дивідендів.

Тезаврація прибутку — це спрямування його на формування влас'

ного капіталу підприємства з метою фінансування інвестиційної та

операційної діяльності. Фінансування підприємства за рахунок те'

заврації прибутку має як переваги, так і недоліки. 

Отже, для підприємств України сьогодні найкращім джерелом мо'

же виступати відкрите самофінансування. Перевагами якого є: залу'

чені кошти не потрібно повертати та сплачувати винагороду за корис'

тування ними, відсутність затрат при мобілізації коштів, не потрібно

надавати кредитне забезпечення, підвищується фінансова неза'

лежність та кредитоспроможність підприємства.

УПРАВЛІННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Кравчук О. С.
4 курс, група ФН
41, напрям підготовки «Фінанси і кредит»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Романюк А. А.

Існування та подальший розвиток підприємств в сучасних умо'

вах господарювання потребує постійної готовності та оптимальної

господарської гнучкості до нових організаційних змін. Сам процес

розвитку передбачає відповідні зміни та реорганізацію підприємст'

ва відповідно до нових цілей і стратегії, що у свою чергу, порушує

в сучасних умовах Секція 1



нормальне функціонування старої організаційної системи, на яку

спрямовані зміни. Проведення організаційних змін передбачає від'

повідні зміни в змісті діяльності певних управлінських ланок і поса'

дових осіб, їхнього статусу у підприємницькому середовищі, розподілу

влади і організаційного впливу. Здійснення змін відбувається тоді, ко'

ли підприємство розраховує отримати більші переваги по всіх показ'

никах діяльності, ніж воно має в існуючій організаційній системі.

Конкурентне середовище в якому постійно знаходиться підпри'

ємство, змушує його керівництво проводити різнобічні зміни із вра'

хуванням різноманітних аспектів подальшого розвитку, відповіда'

ючи вимогам сучасної економіки. 

Організаційні зміни на підприємстві відіграють провідну роль,

тому що їх логічність, послідовність та цілеспрямованість дають

можливість покращувати ринкові позиції та оперативно реагувати

на проблеми.

Відсутність єдності у теорії та практиці відповідно доцільності

цілеспрямованого управління організаційними змінами, призвело

до виникнення термінологічних дискусій щодо ідентифікації даних

змін. Деякі вчені розглядають зміни як «перетворення організації

між двома моментами часу» [1], «перетворення, перебудову органі'

заційної структури й управління підприємством при збережені ос'

новних засобів, виробничого потенціалу підприємства» [2], «осво'

єння організацією нової ідеї або форми поведінки» [3], «емпіричне

спостереження відмінностей у формі, якості або стані будь'якого

організаційного елемента протягом часу» [4], «індивідуальний суб’єк'

тивний процес, при якому люди отримують нове розуміння навко'

лишнього світу і, одночасно це структурний процес, коли рамкові

умови знаходяться всередині і під тими людьми, які впливають на

можливості їх сприйняття та вчинення інших дій» [5].

Але теоретичні та практичні аспекти управління організаційни'

ми змінами на підприємствах недостатньо досліджені, в існуючих

моделях управління організаційними змінами недостатньо врахо'

вані інтелектуальні ресурси підприємства.

Основними факторами, які спонукають сучасні підприємства до

змін є прогрес технологій виробництва і відповідна зміна вимог до

основних стандартів продукції. Більшість підприємств, станом на

сьогоднішній день дуже часто відзначаються жорсткою системою

ієрархії та високим ступенем професійної спеціалізації, обмеженим

колом завдань кожного працівника призводять до не адекватного

реагування на дані зміни. Їх програми широкомасштабних змін
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в організації дуже часто передбачають і запровадження змін в орга'

нізаційній структурі. Тому основна задача управління організацій'

ними змінами полягає в тому, щоб правильно оцінити саму суть

процесів, що відбуваються у внутрішньому середовищі підприємст'

ва, відібрати та запровадити ті нововведення, які дозволять позбу'

тись внутрішніх та зовнішніх впливів на поведінку підприємства та

подальшу ефективність його діяльності. 

Більшість внутрішніх змін, в тому числі і цілей підприємства

є першочерговим продуктом прийняття управлінських рішень,

а сама стратегія — важливий компонент внутрішнього середовища,

котра має тісний взаємозв’язок із метою самої організації. Сама

стратегія в першу чергу повинна бути зорієнтована на перспективу

подальших взаємин із зовнішнім середовищем при реальних мож'

ливостях, та водночас спроможною значною мірою визначити логі'

ку подальшого розвитку організації, її стійкість та міру залежності

від інших організацій, що дає можливість сформувати або змінити

організаційну структуру. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ 
КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Крачунов О. А.
Курс VI, група Мр(м) 1.1, спеціальність «Маркетинг»

Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (066) 135
54
11
Науковий керівник: Євтух О. Т., д. е. н., професор 

Маркетингові комунікації на підприємстві являють собою інтег'

рований набір засобів комунікації, що застосовується для передачі

повідомлень від підприємства'продавця продукції до його цільових

ринків. Виходячи з цього, маркетингова політика комунікацій яв'

ляє собою цілеспрямовану діяльність, пов’язану з використанням

засобів комунікації. Враховуючи те, що від ефективності побудови

маркетингової політики комунікацій напряму залежить ефектив'

ність маркетингової діяльності підприємства, необхідно приділити

даному питанню особливу увагу.

До типових недоліків на підприємствах України можна віднести

наступні:

1. Певною проблемою є те, що у на багатьох підприємствах еле'

менти комунікаційної діяльності можуть управлятися окремими

особами. Оскільки маркетингові дії роздрібнені, результатом стає

неузгодженість комунікацій, що заплутує споживача і знижує ефек'

тивність використання коштів на підприємстві. Уникнути неузгодже'

ності можна, застосовуючи можливості інтегрованих маркетингових

комунікацій, стратегії координації маркетингових зусиль компанії

нарівні з інструментами просування. Хоча на шляху до інтеграції

можливі певні перешкоди, потенційні вигоди є суттєвими, тому

концепція комплексного підходу повинна стати основою побудови

політики комунікацій сучасного підприємства.

2. Економічно ефективними є зміни у комунікаційній політиці

в напрямку зосередження зусиль на досягненні економічних ефек'

тів комунікацій, що дозволить б скоротити розміри затрати на про'

ведення заходів. Адже на багатьох підприємствах комунікаційна

політика здійснюється за відпрацьованими типовими схемами, за'

мість того щоб визначити її цілі і здійснювати цілеспрямовані кроки

в цьому напрямку. Цілі у сфері маркетингових комунікацій на біль'

шості підприємств України мають операційний характер і ставляться

без формалізації очікуваного ефекту. Вважаємо, що щоквартальне

здійснення оцінки окремих напрямів маркетингових комунікацій
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стане основою для періодичного перегляду маркетингової політики

і дасть можливість підвищити її ефективність.

Ще однією проблемою є те, що облік затрат на маркетингові ко'

мунікації звичайно ведеться суто на рівні первинної бухгалтерської

документації. Це не дає можливості оцінити економічний ефект від

впровадження нових маркетингових заходів і відповідно не дозво'

ляє здійснювати удосконалення маркетингової політики комуні'

кацій у робочому порядку. 

3. Доцільно також змінити організаційну структуру управління

маркетинговими комунікаціями. Сьогодні управління маркетинго'

вими комунікаціями як правило здійснює один з заступників, і він,

часто взагалі не є фахівцем у галузі маркетингу. Згідно з новою струк'

турою на підприємстві пропонується введення посади директора

з маркетингу, до функцій якого увійде прийняття рішень у сфері

маркетингових комунікацій підприємства (функція відправника

повідомлення); організація взаємодії підрозділів і координації мар'

кетингових заходів у межах підприємства; контроль досягнення

маркетингових (зокрема комунікаційних) цілей.

4. Для підвищення ефективності роботи з потенційними клієн'

тами, необхідно точно знати значення таких параметрів, як кіль'

кість поінформованих клієнтів і клієнтів, які надають перевагу про'

дукції нашого підприємства. Для цього рекомендуємо проводити

щорічний моніторинг серед споживачів продукції. До даних дослі'

джень можна залучати працівників соціологічних служб.

5. Паралельно з удосконаленням маркетингових комунікацій,

необхідно удосконалювати товарну політику ціноутворення, розши'

рювати асортимент продукції що надає підприємство. Це дозволить

укріпити конкурентні переваги на ринку і може відчутно вплинути

на отримані результати у майбутньому.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ

Кудряшов Р. Д.
VІ курс, група ТіКД
52, 

спеціальність «Товарознавство і комерційна діяльність»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (063) 038
15
99

Науковий керівник: Юлдашев Н. М., к. е. н., доцент

Доцільність прийняття конкретного управлінського рішення,

у природі котрого закладений визначений ступінь ризику, може бути

виявлена шляхом його аналізу й оцінки. Це означає, що для ефек'

тивного управління необхідно не тільки знати про можливий під'

приємницький ризик і зробити його якісний аналіз, а і необхідно

оцінити його, визначити його ступінь [1].

Якісний аналіз є найбільш складним етапом у проведенні загаль'

ного аналізу ступеня ризику від визначеного напрямку діяльності

фірми. Його головне завдання полягає у визначенні чинників ризи'

ку, виявленні напрямків діяльності й етапів, на яких може виникнути

ризик. Під час якісного аналізу встановлюються потенційні області

ризику і після цього ідентифікуються всі можливі ризики. Якісний

аналіз ризику проходить за декількома основними напрямками.

Сутність першого напрямку полягає в тому, що проводиться

порівняння очікуваних позитивних результатів від вибору конкрет'

ного напрямку підприємницької діяльності з можливими від цього

наслідками. Наслідки доцільно класифікувати за аналогією з втра'

тами на фінансові, матеріальні, тимчасові, соціальні, збутові, еко'

логічні і морально'психологічні. При цьому наслідки повинні бути

порівняні з можливими результатами одержуваними фірмою при

розвитку даного напрямку діяльності. 

Другий напрямок, за яким повинний проходити якісний аналіз

полягає в тому, що необхідно визначити вплив рішень, що прийма'

ються фірмою на етапі розробки стратегії, на інтереси суб’єктів гос'

подарської діяльності. Іншими словами, мова йде про необхідність

комплексного аналізу впливу рішень, прийнятих безпосередньо

фірмою на поводження інших підприємств. Необхідність наявності

цього аспекту при аналізі ризиків є наслідком того, що окреме під'

приємство не функціонує відособлено від інших ринкових суб’єк'

тів, а є лише одним із його елементів. Під час проведення такого

аналізу по цьому напрямку також визначаються можливі суб’єкти,
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котрим реалізація визначеного виду ризику буде вигідна, тобто чиїм

інтересам вона буде відповідати. 

Кількісна оцінка підприємницького ризику є доповненням до

якісної. При її наявності керуючий суб’єкт спроможний досягти

максимуму ефективності в процесі управління фірмою. Кількісна

оцінка підприємницького ризику особливо важлива, коли існує мож'

ливість вибору конкретного управлінського рішення із сукупності

альтернативних варіантів. 

Найбільш поширеними методами кількісної оцінки ступеня ри'

зику є:

– статистичний метод;

– метод аналізу доцільності витрат;

– аналітичний метод;

– метод використання аналогій;

– комплексна оцінка ризиків [2].

Якщо для оцінки ризику немає достатніх статистичних даних або

є сумнів у їхній вірогідності, можна застосувати метод, що викорис'

товує досвід і інтуїцію фахівців. Такі методи називаються евристич'

ними методами або методами експертних оцінок. Експертні оцінки

можуть здійснюватися як за бальною системою, так і в конкретних

кількісних показниках.

Ризик може вимірюватися в абсолютних і відносних величинах.

В абсолютному вираженні ризик може бути виміряний величиною

прогнозованих втрат (збитків), а у відносному вираженні він може

бути визначений як величина збитків, віднесена до певної бази.
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПР�ДІЯЛЬНОСТІ

Кушнір В. М.
I курс, група Мр(м)
1.1, спеціальність «Маркетинг»
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Вважається, що професійний бізнес, відлік якого можна вести

з кінця минулого століття, з’явився завдяки функціонуванню перших
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великих комерційних фірм, очолюваних ПР'менеджерами. Перший

період радикальної еволюції професійного бізнесу тривав до початку

XX ст. На цій стадії ні у маркетингу, ні в інтенсивній рекламі потре'

би фактично не було.

У цей час (кін. XIX ст.), коли індустрія ЗМІ (друковані видання)

почала помітно впливати на формування громадської думки, і від'

бувається становлення і розвиток першої моделі ПР'діяльності, яку

можна назвати «пропагандистською». До її основних характерис'

тик слід віднести:

– споживач розглядається як пасивний одержувач інформації;

– для залучення уваги громадськості використовуються будь'які

засоби (правдивість і об’єктивність інформації не є обов’язковою

умовою);

– головним провідником є ЗМІ.

Дослідження тенденцій і суперечностей зазначеного періоду в різ'

них країнах дає змогу зробити висновок, що саме в цей час відбу'

вається проникнення ПР'технологій в індустрію, освіту, соціальну

сферу, шоу'бізнес, хоча політичні й урядові ПР продовжують бути

основною сферою діяльності зв’язків із громадськістю.

Друга модель розвитку ПР'діяльності — модель забезпечення гро'

мадської обізнаності, інформованості суспільства може бути названа

«журналістською». Зародження цієї моделі на поч. XX ст. є свідченням

неефективності маніпуляційної боротьби підприємств в умовах

жорсткої конкуренції. До її основних характеристик слід віднести:

– усвідомлення необхідності регулярної роботи із ЗМІ, коли по'

ширення інформації є головною метою ПР'діяльності;

– точність і правдивість передання позитивної інформації, за'

мовчування негативних чинників і подій;

– відсутність дослідження громадськості, через що «інформова'

ність» має одностороннє забарвлення і зворотного зв’язку не при'

пускає;

– ПР на даному етапі реалізується як «справа журналістів, у фірмі».

У цій моделі фіксується необхідність правдивого, проте тільки

позитивного інформування організацій і громадськості для отри'

мання їхньої підтримки.

Третя модель еволюції ПР'діяльності (сер. XX ст.) — «двосторон'

ня асиметрична комунікація» — з’явилася в період колосального

зростання ринкової економіки, що сприяло істотному відриву про'

мислово розвинутих країн та їх процвітанню. У зв’язку з цим відбувся

бурхливий розвиток маркетингових служб з активним використанням
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ЗМІ та інституцій влади для успішного збуту виробленої продукції

і завоювання місця на ринках реалізації. Розроблялися комплексні

маркетингові програми з урахуванням можливостей використання

громадської думки для підвищення попиту на продукцію фірм.

Характерні риси ПР'діяльності даної моделі такі:

– ПР'діяльність стає «діалоговою» з метою визначення, яка ін'

формація викличе позитивну реакцію громадськості;

– результат ПР асиметричний, оскільки від нього виграє лише

підприємство, а не громадськість;

– роль ПР'діяльності може бути охарактеризована як «прагма'

тична», оскільки на першому місці стоїть практична вигода під'

приємства.

Четверта модель розвитку ПР'діяльності — «двостороння си'

метрична» комунікація — набула розвитку в кінці XX ст. Цей період

характеризувався надщільним ринком як виробництва, так і спо'

живання. У цих умовах потрібні були значні витрати на рекламу,

підтримку іміджу, процесів лобіювання в ключових інститутах вла'

ди, проведення виставок, прес'конференцій, презентацій і т.п.

РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Лавриненко Л. М.
к. е. н., доцент кафедри «Менеджмент і адміністрування»,

Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна»

Забезпечення умов для продуктивної зайнятості населення є пря'

мим обов’язком держави. Відсутність державної політики розвитку

ринку праці спричиняє неефективне використання бюджетних

коштів, внаслідок чого створилася система взаємної безвідпові'

дальності усіх учасників процесу замовлення й підготовки кадрів. 

Сьогодні порушено безпосередній зв’язок між виділенням бюд'

жетних коштів та результатами їх використання, а надмірна заор'

ганізованість і централізація ринку освітніх послуг створює значні

перешкоди для зближення інтересів ВНЗ та роботодавців.

В Європі існують чотири основні системи професійного навчання:

1) ліберальна (Великобританія). Компанії вільно встановлюють

обсяги і якість початкового і безперервного професійного навчан'

ня, держава визначає кваліфікаційні стандарти для випускників,

а в людський розвиток інвестують підприємства.

в сучасних умовах Секція 1



2) неокооперативна модель (Данія). Початкова професійна освіта

надається громадянам навчальними закладами, компаніями і між'

фірмовими центрами навчання. У зв’язку із запровадженням нових

технологій та старінням знань реалізується принцип неперервного

навчання, 50% працюючих беруть участь у системі професійного

навчання. Відбувається співробітництво між державою і соціальни'

ми партнерами щодо змісту навчання і розробки відповідних

курсів, фінансування заходів щодо розвитку кваліфікацій зайнятих

і безробітних громадян. Фінансування здійснюється Фондом спри'

яння навчанню, який формується з відрахувань роботодавців, про'

фесійних спілок та урядових субсидій. Навчання здійснюється

відповідно до потреб ринку праці за рахунок держави;

3) модель державного втручання (Франція). Держава розробляє сис'

тему навчання кадрів у співпраці з соціальними партнерами. Фірми

оподатковуються податком на «учнівство» і збором на потреби аль'

тернативного навчання, який насамперед йде на оплату підвищен'

ня кваліфікації працівників. Невеликі фірми не організовують на'

вчання власними силами, а платять відповідним організаціям, які

й пропонують відповідні курси. Система професійної освіти персо'

налу фінансується державою, регіонами і компаніями;

4) дуальна система професійного навчання (Німеччина) характери'

зуються поєднанням навчання на підприємстві та в професійній

школі. Значний обсяг професійної самоосвіти (навчання у спеціа'

лізованих школах, народних інститутах відповідно до законів феде'

ральних земель про освіту дорослих, в академіях тощо). Основні

завдання щодо навчання працівників у системі професійної само'

освіти покладені на підприємства.

Навчальні компанії беруть на себе витрати з розвитку кваліфі'

кацій слухачів, а держава фінансує супровід профучилищ, які про'

понують неповну форму навчання.

Як видно, незалежно від конкретного типу системи, у визначенні

напрямів навчання основну роль відіграють роботодавці. Водночас,

держава заохочує та стимулює підприємства за рахунок системи по'

датків та субсидій. В Україні ж основну роль у професійному на'

вчанні відіграє Міністерство освіти і науки. 

Сьогодні система вищої і професійної освіти у своїй діяльності

орієнтується не на ринок праці, а на ринок освітніх послуг у його

примітивному розумінні: масштаби та профіль підготовки кадрів

відповідають запиту населення щодо освітніх послуг без урахування

вимог ринку праці. Специфіка системи освіти полягає в тому, що
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результати освітнього процесу мають відкладений характер, і освіт'

ні програми мусять значною мірою орієнтуватися на перспективні

потреби в кадрах, які лише формуються. Отже, напрями розвитку

освіти не можуть визначатися всередині самої системи, яка орієнто'

вана на само відтворення, а не на забезпечення потреб економіки.

НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ 
НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Лавриненко Т. Н.
VI курс, група КС
51/13м, 

спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Інститут комп’ютерних технологій ВМУРоЛ «Україна»

Сьогодні можна говорити про деякий дисонанс між характерис'

тиками бажаної та дійсної роботи. Роботодавці мають потребу в пра'

цівниках інформаційної сфери. Зростає частка і значимість професій,

пов’язаних із володінням інформацією та особистими креативними

якостями окремих осіб, збільшується частка робочих місць, пов’я'

заних із переробкою інформації у порівнянні з робочими місцями,

на яких створюються матеріальні блага. Однак, прагнення зменшити

витрати на утримання працівників, робота яких пов’язана з пере'

робкою інформації, призводить до переміщення робочого процесу

за межі офісу, широкого розповсюдження набуває створення відда'

лених робочих місць

Нестандартні форми зайнятості суттєво розширюють можливості

особи при виборі підходящої роботи та дозволяють більш ефектив'

но використовувати свій соціально'трудовий потенціал. Зростання

рівня зайнятості населення відбувається значною мірою за рахунок

неформального сектора економіки. Протягом 2010–2012 рр. тенден'

ції збільшення обсягів неформального сектора дозволили частково

абсорбувати вивільнених під час фінансово'економічної кризи

працівників з підприємств формального сектора (рис. 1).

Значну роль у зміні структури зайнятості відіграє потреба в нових

послугах, характерна для інформаційної економіки. У 2011–2014 рр.

ринок в секторі інформаційних технологій динамічно розвивався,

кількість фрілансерів зросла за цей період в 4,8 рази, частка зайнятих

в цій сфері найбільша і складала 16,8% в 2014 р. Динамічно розви'

вається зайнятість, пов’язана з роботою в Інтернеті, частка фрілан'

серів у цій сфері збільшилась на 3,1 в.п., значну частку фрілансерів

в сучасних умовах Секція 1



складають дизайнери, художники та аніматори з 2011 р. вона зрос'

ла на 0,7 в.п. і в 2014 р. склала 14,9%. Частка журналістів, редак'

торів, кореспондентів ЗМІ та перекладачів зменшилась за період

2011–2014 рр. Однак, попит на послуги віддалених працівників

невпинно зростає (рис. 2). 

Рис. 1 — Динаміка рівнів зайнятості у формальному 

та неформальному секторах економіки України

Рис. 2 —Частка фрілансерів за професіями в 2011–2014 рр. 

за даними сайту freelance.com.ua

В Україні рівень інноваційної активності підприємств усіх видів

економічної діяльності, зокрема, впровадження технологічних

інновацій, помітно зріс: частка інноваційних підприємств у сфері

інформатизації зросла з 21,7 до 31,8%, у фінансовій діяльності —

з 19,7 до 25,6%, інших послугах — з 16,0 до 19,9% [1]. Головним сти'

мулом в Україні для застосування ІКТ та дистанційної зайнятості

є зменшення витрат у вигляді податків на працю, організацію робо'

чих місць, і як наслідок, збільшення конкурентоспроможності. У той
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же час для того, щоб прагнути до побудови інноваційної економіки

необхідно зміна поглядів і підприємницького сектора, і державного

сектора на працівника, як на основний продуктивний ресурс в ін'

новаційній економіці.

Література

1. Доповідь «Обстеження інноваційної діяльності в економіці України

за період 2008–2010 років (за міжнародною методологією)» [Електронний

ресурс] — Доступний з: http://www.ukrstat.gov.ua/

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 
В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Лапшин Д. В.
ІV курс, група ЕК
41, спеціальність «Економічна кібернетика»,

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (067) 282
87
96
Науковий керівник: Гуріна О. В., к. е. н., доцент кафедри 

У сучасній економіці одними з основних суб’єктів діяльності

виступають виробничі та невиробничі підприємства, які доцільно

розглядати як економічні системи на мікрорівні. Діяльність кожно'

го економічного суб’єкта здійснюється у конкретних умовах, з ура'

хуванням відповідних норм, законів, стандартів, традицій тощо та

у взаємодії з іншими суб’єктами господарювання. Ця діяльність є сві'

домою, цілеспрямованою та відносно самокерованою. Отже, кожний

суб’єкт господарювання є не лише елементом макроекономічної

системи. Одночасно він, як її підсистема, являє собою певну систему

управління та складається з об’єкта управління (підприємство (уста'

нова, організація), фірма) та суб’єкта управління, який здійснює

цілеспрямоване управління об’єктом управління. Перед суб’єктом

управління постійно виникає питання ефективного управління під'

приємством (установою, організацією) виходячи з конкретних умов

та з урахуванням навколишнього середовища. Суть ринкової еко'

номіки полягає в тому, що усі суб’єкти господарювання є відносно

вільними у своїй економічній діяльності і мають діяти на свій розсуд,

орієнтуючись на сучасні умови, встановлені правила та ринкові ре'

гулятори, такі як: законодавство, ціни, податки, відсоткові ставки,

митні тарифи тощо, які формуються за результатами конкуренції

виробників, продавців, покупців та споживачів. З розвитком су'

спільства, економіки та ринкових відносин посилюється відповідаль'

ність суб’єкта управління за прийняття правильних управлінських

в сучасних умовах Секція 1



рішень щодо належного управління об’єктом управління — підпри'

ємством (установою, організацією). 

Саме тому, тільки застосування системного підходу до розробки,
прийняття та реалізації управлінських рішень, на нашу думку, може
забезпечити стійке та ефективне функціонування підприємств (уста'

нов, організацій).

З огляду на системність, сферу функціонування будь якого під'

приємства (установи, організації) можливо структурувати за видами

діяльності: операційна, фінансова, маркетингова. Разом з тим досяг'

нення оптимальних (раціональних) результатів діяльності підпри'

ємств (установ, організацій) в цілому залежить від ефективності

функціонування кожної з підсистем. Таким чином, для одержання

високих результатів суб’єкту управлінської діяльності необхідно од'

ночасно вирішувати такі основні задачі: розраховувати раціональну

структуру витрат стосовно операційної діяльності, планувати опти'

мальну структуру капіталу, тобто співвідношення власного і запо'

зиченого капіталу, стосовно фінансової діяльності, та впроваджува'

ти ефективну маркетингову політику.

Тому стає актуальним питання створення, поряд з існуючими,

науково'обґрунтованого підходу до прийняття управлінських рі'

шень на базі інтегрованого показника, який виступав би системною

характеристикою функціонування підприємства (установи, органі'

зації). Саме таким перспективним показником в якості системної

характеристики діяльності підприємства (установи, організації) ре'

комендується застосовувати інструмент менеджменту — леверидж. 

Моделювати операційну та фінансову діяльності можливо за ви'

користанням інструментарію операційного та фінансового левери'

джів. Але проблема управління маркетинговою діяльністю в умовах

швидко мінливої економічної ситуації, неплатоспроможності ба'

гатьох господарюючих суб’єктів і невизначеності на внутрішніх

ринках країни набуває актуальності, що вимагає дослідження і роз'

робки нових механізмів і моделей для її рішення і тому, на нашу

думку, виникає нагальна потреба розвитку категорії маркетингово'

го левериджу. Застосування у комплексі всіх трьох видів левериджу

дозволить досліджувати та впливати на ефективність функціону'

вання мікроекономічних систем. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ

Лачева А. В.
V курс, група ЕК
52, спеціальність «Економічна кібернетика»,

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (067) 282
87
96
Науковий керівник: Гуріна О. В., к. е. н., доцент кафедри

Критерій конкурентоспроможності товару — це якісна та (або)

кількісна характеристика продукції, що виступає основою для оцін'

ки її конкурентоспроможності. До основних критеріїв конкуренто'

спроможності товару відносять: рівень якості товару та його стабіль'

ність, соціальну адресність, достовірність, безпечність, споживчу

новизну товару, імідж товару, інформативність товару, ціну спожи'

вання товару та окрему групу — організаційні критерії (умови збу'

ту, якість обслуговування і після продажну діяльність) [1].

Рівень якості — відносна характеристика, заснована на порівнян'

ні показників якості продукції й аналога конкурента. Етапи визна'

чення рівня якості товарів: встановлення номенклатури показників

якості товару; визначення чисельних значень показників і встанов'

лення їх значущості; розрахунок комплексного узагальненого показ'

ника якості товару; визначення рівня якості товару. Стабільність
рівня якості товарів визначається значеннями показників якості.

Показники стабільності якості: рівень браку, число повернень бра'

кованих партій, число і сума рекламацій; незмінність ряду органо'

лептичних характеристик.

Соціальна адресність — відповідність характеристик продукції

специфічним потребам соціальної групи споживачів або конкретно'

го покупця. Точність соціальної адреси товару в поєднанні з влас'

тивостями, при формуванні яких виробник враховує специфічні

потреби покупців вибраного сегменту, є мірою соціальної адрес'

ності як критерію конкурентоспроможності. 

Безпосереднім свідчення достовірності є спеціальне і захисне мар'

кування товарів; сертифікати відповідності тощо. Опосередкованим

свідченням достовірності служать колективні знаки на тарі, статус екс'

перта, підтверджуючого достовірність товару, місце продажу товару.

Безпека продукції — це безпека для життя, здоров’я, майна спо'

живача і навколишнього середовища за звичних умов його вико'

ристання, зберігання, транспортування і утилізації, а також безпека

виконання роботи. 
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Новий товар — це предмет споживання, який задовольняє нові

потреби людини або, порівняно з товаром'попередником, більш пов'

но задовольняє потреби, що склалися. Властивості товару, що обу'

мовлюють його приналежність до категорії «новий товар» — прояв

новизни. Якщо об’єктом оцінки новизни є новизна споживчих

властивостей, а суб’єктом — кваліфікований споживач, то її слід

вважати споживчою новизною.

Імідж продукції визначається: виробником; замовником; клієнтом.

Для підтримки високого іміджу потрібні ефективна реклама, пос'

тійний контакт із ЗМІ і найголовніше — забезпечення стабільного

рівня якості товару. 

Інформативність продукції — здатність виражати свою суспільну

цінність через інформацію про конкурентні переваги. Результат оцін'

ки варіантів вибору товару в значній мірі залежатиме від отримува'

ної споживачем інформації про конкурентні переваги продукції.

Ціна як грошовий вираз вартості товару, служить для непрямої

зміни величини витраченого на виробництво товару суспільно не'

обхідного робочого часу. Ціна споживання відображає повні витрати

споживача з придбання й експлуатації продукції протягом терміну

її служби.

Оскільки умови збуту, якість обслуговування і післяпродажну

діяльність неможливо виміряти навіть за допомогою бальної шкали

через вплив на них занадто великої кількості факторів, ці критерії

називають організаційними і виділяють в окрему групу.

Література

1. Лифиц И. М. Формирование и оценка конкурентоспособности това'

ров и услуг: учеб. пос. — М.: Юрайт'Издат, 2004. — 335 с.

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОНАННЯ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

Леонова Ю. С.
І курс, група ФК
11, спеціальність «Фінанси та кредит»

Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини Університету «Україна», 

к. тел. (093) 469
74
58
Науковий керівник: Крамаренко І. С., к. е. н., доцент 

Нестабільність на світових фінансових ринках, пов’язана із роз'

гортанням боргових проблем розвинених країн, а також погіршення
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кон’юнктури і зменшення попиту на світових товарних ринках,

спричинені уповільненням темпів зростання світової економіки,

вплинули на соціально'економічний розвиток України та наповнен'

ня дохідної частини бюджету. Попри це, проведення ефективної

податкової політики та поліпшення адміністрування податків забез'

печили зростання дохідної частини бюджету у 2012 році, що дало

змогу збільшити бюджетні видатки.

Надходження до Державного бюджету України у 2012 році ста'

новили 346,1 млрд. грн., що на 10 відсотків, або на 31,4 млрд. грн.

більше, ніж у 2011 році.

До загального фонду державного бюджету в 2012 році надійшло

289,6 млрд. грн., що на 8,9 відсотка, або на 23,8 млрд. грн. більше,

ніж у 2011 році.

Проти 2011 року найбільшими темпами зростали такі надходжен'

ня до державного бюджету: податок на додану вартість — на 6,7 від'

сотка (збільшення на 8,7 млрд. грн.), акцизний податок — на 12,6 від'

сотка (або на 4,2 млрд. грн.), частина чистого прибутку (доходу)

державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається

до бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї)

господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна

власність, — у 2,4 раза (або на 3,7 млрд. грн.), ввізне мито — на 24,1 від'

сотка (або на 2,5 млрд. грн.), плата за надання адміністративних

послуг — на 2,1 млрд. грн., власні надходження бюджетних установ —

на 6,2 відсотка (або на 1,4 млрд. гривень).

В цілому за 2012 рік було відшкодовано ПДВ грошовими коштами

в обсязі 46,0 млрд. грн., що на 7,4 відсотка більше, ніж в 2011 році.

З них в автоматичному режимі, який почав діяти з березня 2011 ро'

ку, було відшкодовано 23,2 млрд. гривень.

До спеціального фонду державного бюджету за 2012 рік надійшло

56,5 млрд. грн., що на 15,7 відсотка, або на 7,7 млрд. грн. більше,

ніж у 2011 році.

Попри негативні тенденції розвитку світової економіки, Уряд за'

безпечив фінансування на належному рівні як підвищених протягом

2012 року соціальних видатків, у тому числі соціальних ініціатив

Президента України, так і видатків інвестиційного характеру, в то'

му числі забезпечивши якісну підготовку і успішне проведення

чемпіонату Європи з футболу Євро'2012. При цьому проводилася

виважена політика видатків, спрямована на проведення непріори'

тетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу та забезпе'

чення економії бюджетних коштів.
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У 2012 році була реалізована Стратегія оптимізації кількості бюд'

жетних програм, затверджена розпорядженням Кабміну від 06.04.2011

№292'р, що дало змогу скоротити з майже тисячі до п’ятисот кіль'

кість бюджетних програм, призначення за якими було затверджено

законом про державний бюджет у 2012 році, порівняно з попереднім

роком. Це забезпечило удосконалення програмно'цільового методу

в бюджетному процесі України, уникнення дублювання функцій,

покладених на головних розпорядників бюджетних коштів, створен'

ня оптимальної структури та змісту бюджетних програм, підвищення

рівня відповідальності їх розпорядників.

Отже, незважаючи на значний вплив макроекономічних факто'

рів на соціально'економічний розвиток України в 2012 році, напов'

нення дохідної частини бюджету збільшилося на 10% у порівнянні

з попереднім роком. Також, відбулося суттєве зростання видатків

насамперед соціального спрямування та видатків, спрямованих на

розвиток економіки та людського потенціалу.

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА

Литвинова А. Ю.
7 курс, група МО
71, спеціальність «Менеджмент організацій»,

Університет «Україна»
Науковий керівник: Пішеніна Т. І., д. е. н., професор

Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна

охарактеризувати за допомогою системи «середовище'організація». 

Більшість серед існуючих сьогодні концепцій управління розгля'

дає організацію як відкриту систему, котра постійно взаємодіє з окре'

мими елементами зовнішнього середовища: іншими організаціями,

банками, організаціями, що належать до соціально'політичних та

економічних інституцій держави, місцевих органів тощо і дає змо'

гу організаціям підтримувати більш'менш стійке становище, вижи'

вати в умовах, що постійно змінюються. 

Концепції існування та розвитку організацій у зовнішньому се'

редовищі використовують різні підходи та моделі, сформовані на

базі різних теорій управління. 

Ще на початку XX сторіччя у перших працях з менеджменту за'

значалось, що планування є інструментом, який допомагає у прий'

нятті управлінських рішень. Його мета — забезпечення нововведень
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та змін в достатньому обсязі, щоб адекватно реагувати на зміни у зов'

нішньому середовищі.

Етапи розробки стратегії:

1. Уточнення місії підприємства.

2. Оцінка поточної обстановки функціонування підприємства.

Оцінка його слабих та сильних сторін; його конкурентоспромож'

ність. Вибір найбільш вірогідних напрямків розвитку підприємства.

3. Визначення цілей та ключових проблем підприємства для до'

сягнення необхідної цілі.

4. Розробка альтернативних варіантів розвитку підприємства.

5. Оцінка та вибір стратегії розвитку підприємства.

6. Складання програми дій. Розрахунок обсягів господарчо'фі'

нансової діяльності.

7. Моніторинг реалізації стратегії та, при необхідності, її корек'

тування.

Стратегії малих підприємств направлені на мінімізацію конку'

рентної боротьби з великими і середніми фірмами та на максимальне

використання переваг малого бізнесу, особливо в плані гнучкості. 

Стратегія копіювання означає випуск малим підприємством то'

вару, який копіює відомий марочний продукт, з розкрученим брендом

і який, внаслідок, продається по вищих цінах.

Стратегію оптимального розміру малі підприємства впроваджують

тоді, коли є сенс виробляти продукцію малими партіями, виграючи

у оперативності та гнучкості.

Стратегія участі у виробництві товару великої організації передба'

чає кооперацію з великим підприємством, використання при цьо'

му його переваг. Однак, щоб не попасти у залежність від такої вели'

кої фірми, бажано малому підприємству співпрацювати з кількома

великими партнерами, частка кожного з яких не повинна переви'

щувати 20% у загальному обсязі продаж.

Стратегію використання переваг великої організації можна здійс'

нити на шляху франчайзингу. Це одна з найпоширеніших форм спів'

робітництва великого і малого підприємства у сфері збуту продукції,

коли за угодою велике підприємство надає малому право реалізовува'

ти чи виробляти його продукцію під його ж торговою маркою. Часто

для цього малому підприємству передаються навіть приміщення,

певне обладнання, сировина, надаються кредити тощо.

в сучасних умовах Секція 1



РІВЕНЬ ТІНІЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

Макарчук М. П.
здобувач кафедри фінансів та банківської справи 

Інституту економіки і менеджменту, 
Університет «Україна»

Економіка України швидко інтегрувалася у систему тіньових фі'

нансових потоків, використовуючи стандартні інструменти ма'

ніпулювання цінами експорту та імпорту, а також фінансові інст'

рументи.

Тіньову економіку визнано одним з ключових ризиків для гло'

бального розвитку у майбутньому десятиріччі. В Україні ця проблема

також є вкрай актуальною, оскільки тінізація економіки останніми

роками знову наблизилася до критичного рівня та має дуже повіль'

ні тенденції щодо скорочення. Як наслідок — стримуються проце'

си післякризового відновлення економіки, створюються умови для

подальшого розшарування населення, підривається довіра до влади

та гальмуються реформи. 

Результати досліджень тіньової економіки, які здійснювалися

у НІСД (Національний Інститут Стратегічних Досліджень), переко'

нують, що однією з складових тіньової економічної діяльності є про'

тизаконна діяльність, зокрема економічна злочинність, характер

якої якісно змінився завдяки процесам глобалізації. За даними ВЕФ,

ємність ринків окремих нелегальних товарів та послуг оцінюється

на рівні (у дол. США): підроблених лікарських засобів — 200 млрд.,

проституції — 190 млрд., марихуани — 140 млрд., підробленої елект'

роніки — 100 млрд., кокаїну — 80 млрд., піратського програмного

забезпечення — 50 млрд., торгівлі людьми — 30 млрд., злочинів

у сфері охорони навколишнього середовища та торгівлі природни'

ми ресурсами — 20 млрд. Як бачимо, ринки деяких наведених то'

варів перевищують бюджет України.

Інтегральний показник рівня тіньової економіки України в 2013 ро'

ку залишився на колишньому рівні 34% ВВП, хоча зріс порівняно

з аналогічним періодом 2012 року на 0,4 процентного пункту.

За попередніми оцінками, в першому кварталі 2012 року два ме'

тоди розрахунку тіньової економіки з чотирьох, використовуваних

Мінекономрозвитку, показали зростання тінізації, один — незмін'

ність її рівня, і тільки монетарний метод показав детінізацію, наго'

лошується у дослідженні міністерства.
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Використання тільки цілих чисел при оцінці рівня тінізації націо'

нальної економіки пов’язано з тим, що даний показник є аналітично'

розрахунковим, а тому приблизними і неможливим для перевірки.

Мінекономрозвитку уточнює, що по фінансовому методу і методу

збитковості підприємства показник першого кварталу 2013 року виріс

в порівнянні з показником першого кварталу 2011 року на 3 п.п. ви'

ще — до 34% ВВП, по електричному методу — на 1 п.п., до 31% ВВП.

За методом «витрати населення — роздрібний товарообіг» він

залишився на рівні 44% ВВП, а за монетарним методом впав на

3 п.п. — до 26 п.п.

Залишається ряд ризиків щодо зростання тінізації економіки

в майбутньому. Вони пов’язані з поновленням рецесійних процесів

у країнах Єврозони та збереженням значних фінансових (боргових)

проблем на зовнішніх ринках, які в разі їх розширення можуть спри'

чинити різке уповільнення темпів економічного зростання і в Україні.

Також високими залишаються внутрішні ризики дестабілізації

економічної ситуації, серед яких найбільшими є збільшення нега'

тивного сальдо поточного рахунку платіжного балансу, зростання

девальваційних очікувань і низька кредитна активність.

Враховуючи негативну тенденцію тінізації, яку вже відображають

два методи розрахунку, в разі реалізації зазначених ризиків можна

очікувати зростання за підсумками року рівня тіньової економіки.

Першим кроком у встановленні єдиних міжнародних стандартів

у сфері протидії відмиванню доходів та формуванні правової бази

відповідної міжнародної системи заходів стало прийняття FATF

у 1990 р. Сорока рекомендацій, які згодом доповнили ще Дев’ять

спеціальних рекомендацій. Зазначені рекомендації охоплюють пра'

вове забезпечення протидії відмиванню доходів, заходи, які необхідно

вживати фінансовим організаціям з метою запобігання відмиванню

доходів, інституційні принципи організації та принципи міжнарод'

ного співробітництва у цій сфері.

Приєднавшись до системи FATF у 2002 р., Україна створила

підрозділ фінансової розвідки так званого «адміністративного ти'

пу» — Державний департамент фінансового моніторингу, який зго'

дом перетворено на Державну службу фінансового моніторингу. 

Головною причиною тінізації економіки в Україні є поширеність

корупції. І проблема не тільки в тому, що роботодавець хоче отри'

мати додаткові доходи, але й у тому, що роботодавець мусить части'

ну коштів готівкою передати певним структурам, і цю готівку йому

потрібно десь узяти. Іншого шляху, ніж тінізація, просто не існує.
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ
В УКРАЇНІ

Мартиненко А. С.
магістрант Білоцерківського інституту економіки 

та управління вищого
Науковий керівник: Юхименко П. І., професор

Незважаючи на великі очікування міжнародних гравців, протя'

гом останніх п’яти років не були проведені необхідні реформи, як

законодавства, так і ринку в цілому. Це призвело до того, що страхо'

вий ринок переживає період стагнації і не показує істотного зростан'

ня. Більшою мірою це пов’язано з політикою страхування кредитів,

оскільки ринок страхування безпосередньо пов’язаний з ринком

кредитування. Практично 40 відсотків ринку страхування станови'

ло страхування кредитів [2]. Можна сказати, що український стра'

ховий ринок не виправдав очікувань інвесторів.

За умови наявності нормативно — правової бази яка розроблена

на основі міжнародних стандартів, в Україні ринок страхування

зможе активно розвиватися за умови внесення змін до чинного за'

конодавства. Сьогодні населення сприймає страхування як додат'

кові зобов’язання, наприклад, як умова видачі банківського креди'

ту. Все одно рівень довіри населення, як і раніше, до системи

страхування залишається досить низьким. Тому необхідно зробити

цей ринок максимально доступним, прозорим і зрозумілим для на'

селення.

Загальна кількість страхових компаній в 2010 році становила

469, 2011 рік — 450, 2012 рік — 456 та станом на ІІ квартал 2013 ро'

ку — 446 [1].

В результаті зниження курсу валют ринкові ризики можуть приз'

вести до втрат страхових компаній в поточному році. Ймовірність

втрат — середня. Оціночна сума загальних втрат становить не біль'

ше 15 млн. грн. Найбільш високими в посткризовий період зали'

шаються операційні ризики. З великою часткою ймовірності по'

милки персоналу призведуть до «непланових» прямих і непрямих

втрат, розмір яких в поточному році за попередньою оцінкою скла'

де більше 70 млн. грн. Ризики втрати ліквідності за останні три ро'

ки чинять «системний» негативний вплив на страховий ринок. По'

чинаючи з 2010 року, 2–3 компанії припиняють виконувати свої

зобов’язання на десятки млн. грн.
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У 2013 році, як і раніше зберігається високий рівень ймовірності

втрати ліквідності 2–3 компаніями. Оцінка розрахункової суми зо'

бов’язань таких компаній становить понад 70 млн. грн. [1]. Загаль'

ний рівень ризиків страхового ринку залишається досить високим.

Результати аналізу ризиків та їхнього впливу на групи страхових

компаній, а також невідновлена поточна ліквідність у великої кіль'

кості страхових компаній дозволяють зробити висновок про те, що

вітчизняний ринок не подолав наслідків кризи. Крім того, з точки

зору законодавчих вимог модель управління страховою компанією

вимагає істотного коректування.

Провівши аналіз ринку страхових послуг за останні кілька років,

можна стверджувати, що економічна криза, яка вплинула на всі сфе'

ри економіки, все ж таки суттєво не позначилось на розвитку страху'

ванняв Україні. Недосконалість системи страхування, як у будь'якій

країні пов’язана з відсутністю державної політики у соціально'еко'

номічному розвитку, недоліках податкового законодавства та нес'

табільністю фінансового середовища країни в цілому. Основними

напрямками розвитку страхового ринку є вирішення вищезгаданих

проблем, а також покращення послуг, створення конкурентоспро'

можного середовища та вдосконалення шляхів взаємодії страхо'

виків та страхувальників. Подальший розвиток страхової сфери за'

лежить прямо від визначення основних проблем її функціонування

та вирішення їх в майбутньому.
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Процес управління маркетинговою діяльністю на підприємстві

починається з визначення концепції управління маркетингом, що

є обов’язковим складовим елементом місії компанії. Серед основ'

них концепцій управління маркетингом, які відомі у теперішній

час, є: концепція вдосконалення виробництва; концепція вдоско'

налювання товару; концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

концепція маркетингового підходу; концепція соціально'етичного

маркетингу [1]. Приведені концепції управління маркетингом — це

своєрідні історичні етапи, через які проходив еволюційний розви'

ток маркетингу в ринкових економіках.

Аналогічний процес зміни відносин до маркетингової діяльності

відбувається в даний час і на українських підприємствах. В остаточ'

ному підсумку, успіху доможуться ті компанії, що раніше інших

зрозуміють необхідність і важливість маркетингового підходу в ор'

ганізації власної діяльності.

Управління маркетинговою діяльністю, як будь'який процес

управління, має такі складові частини як: маркетинговий аналіз

і аудит; стратегічне і поточне планування; організація процесу управ'

ління маркетингом; контроль за здійсненням маркетингових заходів.

Маркетинговий аналіз і аудит — найважливіший складовий еле'

мент процесу управління маркетинговою діяльністю, що постачає

інформацію на всі етапи процесу управління і є деталізованим дослі'

дженням внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства,

його сильних і слабких сторін. Серед основних інструментів марке'

тингового аналізу й аудиту варто назвати: техніко'економічний аналіз

діяльності підприємства, аналіз макро' і мікросередовища підпри'

ємства, SWOT'аналіз, маркетингові дослідження ринку [2].

Стратегічне планування є першою сходинкою в процесі плану'

вання і містить у собі визначення місії компанії, формулювання

цілей і задач, функціональні плани. Після закінчення процесу пла'

нування і визначення необхідних ресурсів підходить черга процесу
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організації маркетингової діяльності на підприємстві. Цей процес

неможливий без чіткого визначення маркетингових функцій кожного

підрозділу та єдиного центру управління маркетинговою діяльністю

на підприємстві. Як правило, ця роль покладається на спеціальні

маркетингові підрозділи, що організуються відповідно до цілей, за'

дач і специфіки діяльності компанії [3].

Реалізація маркетингових заходів на підприємстві дозволить одер'

жати економічний ефект — зростання валового доходу. Однак, слід

зазначити, найбільш істотним результатом варто вважати загальне

зростання конкурентоспроможності підприємства, отримане як на'

слідок методично правильного підходу до організації маркетингової

діяльності.
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Головною метою соціального розвитку в кожній державі є збере'

ження здоров’я людини, попередження розвитку хвороб та інвалід'

ності, оскільки, у системі людських цінностей здоров’я має особливе

значення — при його втраті або суттєвому погіршенні все інше позбу'

вається свого сенсу. Здоров’я громадян значною мірою впливає на

процеси і результати економічного, соціального і культурного розвит'

ку країни, демографічну ситуацію і стан національної безпеки, і є важ'

ливим соціальним критерієм розвитку і благополуччя суспільства.

Здоров’я людини визнають у світі настільки важливим, що цей

показник першим входить до індексу людського розвитку — універ'

сального визначення рівня суспільного розвитку будь'якої країни. 
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Актуальність даної проблеми полягає в тому, що медичне страху'

вання це одна з найважливіших складових ефективного функціону'

вання національної системи охорони здоров’я та є формою захисту

від ризику, який загрожує найціннішому в особистому і суспільно'

му плані — здоров’ю і життю людини.

Сьогодні система охорони здоров’я України знаходиться на не'

безпечно низькому рівні. Більше 95% людей, не мають медичної стра'

ховки. Експерти вбачають причину її незадовільного стану в недос'

татньому фінансуванні галузі, в недосконалості законодавства,

застарілій моделі медичної освіти. На потреби охорони здоров’я

в останні 2010–2012 роки виділяється 2,6–3,5% ВВП країни. В той

час відомо, що при показнику менше 5,0% медична галузь фактично

недієздатна. Фінансування з державного бюджету щорічно збіль'

шується, але це не впливає на зниження негативних тенденцій

у стані здоров’я населення. В країні продовжується свідомо утриму'

ватись неефективна і недієздатна система охорони здоров’я, яка не

задовольняє ні хворих, ні медиків.

Згідно Закону України «Про страхування» передбачено здійс'

нення медичного страхування як в обов’язковій, так і добровільній

формах [1]. Під обов’язковим соціальним медичним страхуванням

розуміють вид обов’язкового страхування, спрямований на забез'

печення конституційних прав громадян України (людини) на охо'

рону здоров’я, безоплатну медичну допомогу та медичне страхуван'

ня [2]. Однак обов’язкове медичне страхування і до цього часу не

запроваджене у зв’язку з відсутностю законодавчо'нормативного

підгрунття. 

Відповідно до цього, одним із етапів реформування сфери охо'

рони здоровя є перш за все удосконалення законодавчо'норматив'

ної бази. В галузі медичного страхування закони мають бути ре'

тельно перевірені вітчизняними та зарубіжними спеціалістами, які

мають певний досвід в практичному медичному страхуванні. Ме'

дичне страхування повинно бути перш за все обов’язковим, що

призведе до зростання сильної та здорової нації, а як наслідок силь'

ної та ефективної економіки.

Не менш важливим фактом щодо покращення функціонування

медичного забезпечення в Україні є створення умов розвитку добро'

вільного медичного страхування в якості ефективного доповнення

до обов’язкового соціального медичного страхування, яке б забез'

печувало покриття витрат за наданням медичної допомоги, зменшен'

ня частки тіньової медицини в системі медичного забезпечення
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і підвищення надійності страхових організацій, що працюють у сис'

темі добровільно медичного страхування.

Потребує радикальних змін і кадрова політика страхових органі'

зацій. Оскількі збільшення розміру страхових платежів передбачає

додаткового залучення в страхову індустрію висококваліфікованих

спеціалістів (менеджерів, фінансистів, юристів, програмістів, експер'

тів, брокерів, актуаріїв), які добре знають теорію та передові техно'

логії страхування. 

ПРОБЛЕМИ СКАЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА МСФЗ

Мосьпан Н. Ю.
V курс, група 5МА, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050) 694
45
77
Науковий керівник: Щедріна М. А., старший викладач

Сьогодні однією з актуальних є проблема складання фінансової

звітності вітчизняними підприємствами, для яких подання звітності

за МСФЗ починаючи з 2012 року стало обов’язковим. Незважаючи

на значну кількість публікацій, присвячених проблемам переходу

до застосування у практиці обліку і звітності міжнародних стан'

дартів, організаційно'технічні та методичні аспекти цього процесу

вивчені недостатньо.

Особливо прискіпливої уваги заслуговують проблеми визначен'

ня необхідності та можливості переведення на міжнародні стандар'

ти обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва, для яких ви'

користання МСФЗ може бути недоцільним через високі, порівняно

з потенційними вигодами у майбутньому, витрати на складання фі'

нансових звітів.

Згідно з П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприєм'

ництва» малі підприємства, які визначені такими відповідно до

чинного законодавства, подають як річний, так і квартальний Фі'

нансовий звіт суб’єкта малого підприємництва або Спрощений

фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі Балансу

та Звіту про фінансові результати.

На противагу цьому, згідно із Законом України «Про акціонерні

товариства», який змінив класифікацію акціонерних товариств на

приватні та публічні (замість закритих і відкритих) і встановив кіль'

кісне обмеження числа акціонерів приватного товариства (не більше

в сучасних умовах Секція 1



ста осіб), публічні акціонерні товариства мають подавати та опри'

люднювати всі форми фінансової звітності. Проте в Україні існує

значна кількість підприємств, які одночасно потрапивши під визна'

чення суб’єкта малого підприємництва, є публічними акціонерними

товариствами. Для таких товариств розкриття інформації у фінан'

сових звітах, що задовольняло б вимогам користувачів, є значною

проблемою. Адже затверджені форми фінансових звітів не містять

всієї необхідної інформації.

З метою вирішення даної проблеми, пропонується інформацію,

яку необхідно подавати у Звіті про рух грошових коштів та Звіті про

зміни у власному капіталі, суб’єктам малого підприємництва відоб'

ражати у Примітках до річної фінансової звітності. При цьому

відображати у складі Приміток лише доцільну інформацію.

Так, необхідно зауважити, що незважаючи на великий обсяг При'

міток до річної фінансової звітності, вони недостатньо повно й роз'

горнуто відображають ту інформацію про підприємство, розкриття

якої вимагають стандарти обліку і яка є необхідною для користу'

вачів. Водночас, чинна форма Приміток містить й певну інфор'

мацію, якої не вимагають стандарти, наприклад, нестачі і втрати від

псування цінностей (розділ Х) та використання амортизаційних

відрахувань (розділ ХІІ). Крім того, згідно з П(С)БО 25 суб’єкти ма'

лого підприємництва мають право не формувати забезпечення та

резерви, тому відповідний розділ відображати недоцільно. Ана'

логічна ситуація виникає з інформацією про податок на прибуток,

що наводиться у Примітках, оскільки більшість суб’єктів малого

підприємництва належать до платників єдиного податку, відомості

про який наводяться у Звіті про фінансові результати.

Відносно недавно введені до складу Приміток розділи ХІV «Біоло'

гічні активи» та XV «Фінансові результати від первісного визнання

та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біоло'

гічних активів» стосуються сільськогосподарських підприємств.

Вони насичені деталізованою інформацією щодо груп біологічних

активів, видів сільськогосподарської продукції. Таку інформацію,

на наш погляд, доцільно відображати лише сільськогосподарським

підприємствам.

Для усунення зазначеної проблеми необхідно змінити підхід до

розкриття інформації у Примітках. І це стосується не лише суб’єктів

малого підприємництва, а й всіх інших господарюючих суб’єктів.

Немає потреби будувати Примітки у вигляді окремої усталеної фор'

ми звітності. Матеріал можна подавати не лише у формі таблиць,
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а й в описовому та цифровому вигляді, у формі окремих довідок,

пояснювальної аналітичної записки тощо. 

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Муляр В. А.
4 курс, група Фн
4.1, спеціальність «Фінанси і кредит»,

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Гаврилюк Н. В., викладач

Термін «маркетинг» з’явився в економічній літературі напри'

кінці 19 — поч. 20 ст. і означав «ринкова діяльність». Тоді маркетинг

ототожнювали зі збутом товарів, ринок яких був не достатньо наси'

чений, і всі маркетингові заходи обмежувалися здебільшого

діяльністю у сфері розподілу товарів [2, с. 9].

Маркетинг на сучасному етапі — це багатоаспектне поняття, бага'

топланове явище. Маркетинг базується на постійному та система'

тичному аналізі потреб ринку, який дозволяє підприємству розро'

бити ефективні товарні та цінові стратегії, спрямовані на конкретні

сегменти споживачів, що, в свою чергу, надає підприємству певних

конкурентних переваг.

Однак на сьогодні поширюється твердження про кризу марке'

тингу, спричинену глобалізаційними процесами, посиленням кон'

куренції, прискоренням науково'технічного прогресу, зміною спо'

живача, його поведінки та стилю життя, зниження ефективності

традиційних маркетингових комунікацій та іншим. І це тверджен'

ня має своє підкріплення. Світ змінився, змінилися умови та мож'

ливості маркетингової діяльності. Тепер система маркетингу повин'

на стати більш гнучкою і динамічною [4, с. 202].

Успіху на українському ринку досягають фірми, які найкраще

пристосовується до умов зовнішнього середовища, активно впро'

ваджують маркетинг у систему виробництва. Серед них найпоміт'

нішими є пивзавод «Оболонь», фармацевтична фірма «Дарниця»,

кондитерська фабрика «Світоч». 

В останні роки при зростанні витрат на маркетинг спостерігалося

падіння ефективності маркетингових програм. Нові продукти скорі'

ше невдалі, ніж успішні. Як відзначають фахівці, більшого значення

набула швидкість виходу нового продукту на ринок. Спостерігаєть'

ся також тенденція до зниження ефективності реклами. Одним із

чинників цього став її настирливий характер. За оцінками фахівців,

в сучасних умовах Секція 1



лише 10% людей позитивно ставляться до рекламних повідомлень.

Зростає важливість точного знання свого споживача з використання

методів зворотнього зв’язку — тих, що пропонує Інтернет [1, с. 11].

У сучасних умовах акцент в діяльності підприємств зміщується

з виробництва та продажу продуктів на вибір цінностей, їх створен'

ня та передачу споживачам і перехід на маркетинг, що спонукаєть'

ся споживачем.

Таким чином, можна зробити висновки, що в українській прак'

тиці існує ряд негативних дій, які роблять переважно українські

підприємці: хаотичне використання окремих елементів маркетингу,

асоціювання маркетингу лише з рекламою, необгрунтоване застосу'

вання західних методик, нетворчий підхід до маркетингової діяльнос'

ті, орієнтація на короткострокову перспективу, відсутність програм

лояльності клієнтів, низький сервіс, відсутність гнучкості та не'

знання власних споживачів [3, с. 133]. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ 
ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ

Небожа Л. С.
7 курс, група МО
71, спеціальність «Менеджмент організацій»

Університет «Україна»
Науковий керівник: Пішенін І. К., к. е. н., доцент

Ефективність логістичної системи залежить не лише від удоско'

налення та інтенсивності функціонування промислового і транспо'

ртного виробництва, а й складського господарства.

Переміщення матеріальних потоків у логістичному ланцюзі не'

можливе без концентрації визначених місцях необхідних запасів,
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для збереження яких виділені відповідні склади. Рух матеріалів через

склад пов’язаний із затратами живої та уречевленої праці, що збіль'

шує вартість товару. Тому проблеми, пов’язані з функціонуванням

складів, мають значний вплив на раціоналізацію руху матеріалопо'

токів у логістичному ланцюзі, використання транспортних засобів

і витрат обігу.

Складське господарство сприяє збереженню якості продукції,

матеріалів, сировини, підвищенню ритмічності та організованості

виробництва і роботи транспорту; поліпшенню використання те'

риторій підприємств; зниженню простоїв транспортних засобів

і витрат; вивільненню працівників від непродуктивних вантажно'

розвантажувальних і складських робіт для використання їх в основ'

ному виробництві.

Сучасний великий склад — це складна технічна споруда, яка скла'

дається з багатьох взаємопов’язаних елементів, має певну структуру

та виконує ряд функцій із перетворення матеріальних потоків, а та'

кож накопичення, переробки і розподілу вантажів між споживача'

ми. При цьому можуть бути різні параметри, технологічні і обсяго'

во'планові рішення, конструкції обладнання і характеристики

різної номенклатури вантажів, які обробляють на складах, за якими

склади належать до складних систем. У той же час склад є лише еле'

ментом системи вищого рівня — логістичного ланцюга, яка й фор'

мує основні та технічні вимоги до складської системи, встановлює

цілі і критерії її оптимального функціонування, диктує умови пере'

робки вантажів. Тому склад необхідно розглядати не ізольовано,

а як інтегровану складову частину логістичного ланцюга.

Склад — один з основних елементів логістичної системи, які ство'

рюють на початку та в кінці матеріальних потоків (на мікро' і на

макрорівнях). Склади призначені для тимчасового нагромадження

вантажів, їх збереження і своєчасного забезпечення замовлень спожи'

вачів. Логістичні функції складів реалізуються у процесі здійснення

окремих логістичних операцій. У попередніх параграфах зазначено,

що функції різних складів можуть суттєво відрізнятися одна від од'

ної. Відповідно будуть різними і комплекси виконуваних складсь'

ких операцій.

У цілому комплекс складських операцій здійснюють у такій по'

слідовності: розвантаження транспорту: приймання товарів; розта'

шування та збереження (укладання товарів на стелажі, штабелі); за'

бирання товарів з місць збереження; комплектування й упакування

товарів; навантаження: внутріскладське переміщення вантажів.

в сучасних умовах Секція 1



Найтісніший технічний і технологічний контакт складу з інши'

ми учасниками логістичного процесу є при здійсненні операцій із

вхідними та вихідними матеріальними потоками, тобто при вико'

нанні так званих вантажно'розвантажувальних робіт. 

Вантажна одиниця — елемент логістики. Одним з основних по'

нять логістики є поняття вантажної одиниці. Вантажна одиниця —

це певна кількість вантажів, які навантажують, транспортують, ви'

вантажують і зберігають як єдину масу. Вантажна одиниця — це той

елемент логістики, що своїми параметрами пов’язує технологічні

процеси учасників логістичного процесу в єдине ціле. Формувати'

ся вантажна одиниця може на виробничих дільницях і на складах.

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ 

ІНСТИТУЦІЙНИМИ ІНВЕСТОРАМИ

Павельчук А. П.
3 курс, група ФН
31, напрям підготовки «Фінанси і кредит»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Неклюєнко О. В., старший викладач

Сучасні тенденції розвитку фінансових ринків різних країн свід'

чать про таке: якщо раніше на ринках переважали індивідуальні ін'

вестори, то останнім часом — інституційні. Це явище одержало назву

інституціоналізації фінансових ринків.

Інституційні інвестори є тими суб’єктами ринку, які об’єднують

кошти різних інвесторів і формують портфель цінних паперів, базую'

чись на фундаментальному прогнозі поведінки котирувань паперів

у довгостроковому і короткостроковому аспекті, а потім управляють

цим портфелем. Вони зазвичай є професійними учасниками ринку

і мають значний капітал, що дозволяє їм легше досягати своїх ці'

лей. В якості основних інституційних інвесторів виступають комер'

ційні банки, інвестиційні та пенсійні фонди, страхові компанії.

В силу становлення ринку цінних паперів України вітчизняні інс'

титуційні інвестори поки що широко не використовують загальні

засади управління фінансовими інвестиціями з урахуванням захід'

ного досвіду, на який сьогодні потрібно зважати. Тому виникає не'

обхідність зосередити нашу увагу на деяких проблемах формування

інвестиційного портфеля. Зокрема, ми будемо розглядати інвес'
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тиційні цілі, що ставить перед собою інституційний інвестор при

вкладанні коштів у цінні папери.

Безпека капіталу є важливою інвестиційною ціллю, яка знаходить

свій вираз у збереженні величини капіталу для одержання майбут'

ніх доходів. Тут потрібно підкреслити, що безпека капіталу означає

дещо більше, ніж звичайне збереження обсягу капіталу. Вона також

означає захист купівельної сили фінансових інструментів і здатність

емітента нести відповідальність перед інвестором за залучені кошти.

Захист інвестора повинна здійснювати держава за допомогою пра'

вового регулювання функціонування ринку цінних паперів. 

Найбільш складним і необхідними способом зниження інвести'

ційних ризиків для інституційних інвесторів є управління активами

і зобов’язаннями (пасивами), яке більшою мірою обумовлює вибір

ними інвестиційної стратегії. Пасив — це платіж, що має здійснити

інституційний інвестор (емітент зобов’язання) у певний період часу

відповідно до контракту за зобов’язанням. Для фінансового інсти'

туту вагомими є обидві характеристики зобов’язання: сума платежу

і момент часу, коли відбувається виплата цієї суми. 

Гарантування і страхування широко висвітлюються у різних лі'

тературних джерелах, тому коментарів не вимагають. Наголосимо

лише на тому, що «той, хто страхується, не зменшує свої середні

втрати, а тільки робить їх більш передбачуваними. Страховик же фак'

тично займається диверсифікацією ризиків, укладаючи договори

з різними страхувальниками і страхуючи різні ризики» [1, с. 53].

Ще однією важливою бажаною метою інвестора є зростання ка'

піталу, тобто коли вартість початкових інвестицій з часом зростає.

Найбільші можливості для реалізації цієї цілі потрібно очікувати

від вкладень в «акції зростання» і прості акції молодих компаній,

які впроваджують нові технології і ноу'хау. Зростання капіталу на

середньому рівні забезпечують довгострокові облігації і привілейо'

вані акції, а найнезначніше — короткострокові облігації. 

Підсумовуючи все вищевикладене, систему інвестиційних цілей

для інституційних інвесторів загалом можна викласти у наступній

редакції (за перевагою):

1. Збереження та приріст капіталу.

2. Придбання фінансових інструментів з властивостями готівки,

які можуть використовуватися як засіб обігу та платежу.

3. Одержання контролю над діяльністю підприємства і здійснен'

ня перерозподілу власності.

4. Спекулятивна гра на курсах цінних паперів.

в сучасних умовах Секція 1
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НЕОБХІДНІСТЬ РЕВІЗІЇ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
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Науковий керівник: Писанка Н. С., старший викладач

Бюджетна установа чи організація — це установа, яка створюєть'

ся відповідними органами влади, утримується за рахунок держав'

ного бюджету чи місцевих бюджетів і є неприбутковою. Бюджетні

установи здійснюють свою фінансово'господарську діяльність

згідно з кошторисом — основним плановим документом, який дає

бюджетній установі повноваження на отримання доходів і здійс'

нення видатків для виконання своїх функцій із надання послуг на'

селенню, переважно соціального характеру. Кошторис бюджетної

установи є основним плановим документом, який визначає обсяг та

спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнен'

ня цілей, визначених на рік відповідно бюджетних призначень. Кош'

торис бюджетних організацій складається з двох частин: спеціаль'

ного фонду, який містить обсяг надходжень зі спеціального фонду

бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною

класифікацією на здійснення відповідних видатків згідно із законо'

давством; та загального фонду, який містить обсяг надходжень із за'

гального фонду бюджету і розподіл видатків за повною економіч'

ною класифікацією на виконання бюджетною установою основних

функцій. Кошторис є передумовою забезпечення дисципліни витра'

чання бюджетних коштів, підвищення ефективності використання

державних ресурсів. Тому, особливо важливе значення має конт'

роль за правильністю складання кошторису доходів і видатків. Пе'

ревірка дотримання законодавства при виконанні кошторису є од'

ним з найважливіших контрольних заходів. Контроль формування

і виконання кошторису бюджетної установи — це система заходів,

що здійснюються органами державного фінансового контролю, на'

правлених на безперервне відстеження інформації щодо надходження

та витрачання бюджетних коштів і майна, представленої в кошторисі,
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з метою виявлення, усунення та в подальшому попередження бюд'

жетних правопорушень. Формування та виконання кошторису дохо'

дів і витрат бюджетної установи необхідно тримати під контролем,

тому що, як свідчать результати, протягом 2011 року органами Дер'

жавної фінансової інспекції на 96 % перевірених об’єктів встановлено

порушення, що призвели до втрат на загальну суму 5,4 млрд грн. 

Таким чином, враховуючи, що, поширене неправомірне вико'

ристання державних коштів може призвести до ще більшого зрос'

тання держаного боргу та погіршення економіки країни в цілому,

необхідно якомога доцільніше і пильніше контролювати викорис'

тання державних коштів та запобігати усім можливим порушенням

у даній сфері. Отже у процесі виконання бюджету важливо, щоб фі'

нансові ресурси, надані головному розпоряднику бюджетних коштів,

спрямовувались і контролювалися з метою досягнення цілей та зав'

дань його затвердження. Періодичні звіти повинні містити інфор'

мацію щодо рівня ефективності використання розпорядниками

коштів з метою досягнення запланованих цілей, пов’язаних з вико'

нанням програм державного бюджету. Підсумовуючи сказане, мож'

на зробити висновок, що ревізія виконання кошторису бюджетної

установи має певні особливості, що зумовлено принципами, які

притаманні кошторисно'бюджетному фінансуванню. Ревізія відбу'

вається у чотири етапи, на кожному з яких потрібно провести не'

обхідні перевірочні процедури щодо контролю за використанням

бюджетних коштів. 

ТЕОРЕТИКО�МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Панасюк О. О.
Курс VI, група Мр(м) 1.1, спеціальність «Маркетинг»,

Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (066) 123
34
17
Науковий керівник: Євтух О. О., к. е. н., доцент

Однією з найважливіших проблем сучасної української еконо'

міки є формування стабільної та ефективної банківської системи.

Вирішення цієї проблеми потребує диверсифікації ресурсів, тобто

залежить і від якості маркетингу в системі. З іншого боку, конкуре'

нтна боротьба змушує банки шукати нові підходи в організації

діяльності, освоювати нові прийоми маркетингу. Товарна політика

в сучасних умовах Секція 1



банку — це найважливіший елемент маркетингу банку. Від структу'

ри, якості, гармонійності товарного асортименту банку багато в чо'

му залежить рівень його конкурентних переваг. 

Сьогодні процес розширення товарного асортименту поєдну'

ється з одночасним спрощенням та структуризацією банківських

продуктів, що має на меті надання максимально зрозумілого та до'

ступного для сприйняття асортименту послуг. Розробляються бан'

ківські продукти, спрямовані на максимальне задоволення потреб

клієнта, такі як мультивалютні депозити. Сьогодні банки значно

диверсифікували свою роботу. На перший план виходять пріоритети

охоплення незадіяного сегменту ринку, такі як кредити малим підпри'

ємствам, кредити на купівлю автотранспорту тощо. Банки намагають'

ся максимально задовольнити потреби клієнтів, в тому числі підпри'

ємців і фізичних осіб'вкладників, у якісному наданні банківських

послуг. З цією метою впроваджуються механізми контролю за якістю

обслуговування клієнтів, заробітна плата працівників все більше

залежить як від кількісних, так і від якісних критеріїв ефективності

їх роботи. Банки активно працюють на ринку пластикових карток,

тим самим формуючи нову для Україну культуру безготівкових роз'

рахунків у роздрібній мережі. 

Банки сьогодні концентрують свою роботу на розширенні депо'

зитної діяльності, і одночасно звужують кредитну діяльність. Особли'

во звужується робота по наданню «довгих грошей», що викликане за'

гальною політичною, економічною нестабільністю в країні, а також

уроком який банки отримали під час фінансової кризи 2007–2008 рр. 

Сьогодні НБУ практично не обмежує банки в питанні встанов'

ленні цін на банківські продукти. Основним обмеженням є ст. 53

Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка передбачає

заборону встановлювати «процентні ставки та комісійні винагоро'

ди на рівні нижче собівартості банківських послуг у цьому банку».

Тобто банки мають досить відчутну свободу в ціноутворенні, що з од'

ного боку — дозволяє оперативно реагувати на зміни у макроеконо'

мічній ситуації і встановлювати ціни, які б відповідали актуальній

економічній ситуації. Такі процеси ми бачимо в Україні сьогодні,

коли політична нестабільність і підвищення ризиків ліквідності

змушує банки підвищувати відсоткові ставки по депозитах. З іншо'

го боку, така політика НБУ може потенційно нести в собі ризики,

оскільки банки можуть задля розширення клієнтів вдаватись до ви'

соко ризикових операцій (як це відбувалось у США у роки перед

фінансовою кризою 2007–2008 рр.). Основним фактором у ціно'
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утворенні на банківські продукти сьогодні лишається орієнтація на

ціну послуг банків'конкурентів у поєднанні з необхідністю забез'

печити високу рентабельність банківського бізнесу.

Слід зазначити, що в сучасних умовах основним фактором конку'

ренції між банками є не сам банківський продукт, а рівень та якість

сервісу, що «додається» до нього. Широкий асортимент сучасних

банківських технологій, таких як Інтернет'банкінг та фінансові пор'

тали, система «клієнт'банк», мобільний банкінг, он'лайн — консуль'

тація, розширення використання пластикових карток тощо, персо'

нальний менеджер для кожного клієнта, гнучкий графік роботи

спеціалізованих відділень, розширення мережі банкоматів та цент'

рів самообслуговування — це лише частина з сучасних маркетинго'

вих засобів просування банківських послуг на ринку.

ОБЛІКОВО�АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІДОБРАЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Панченко В. В.
V курс, група 5Аз, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099) 539
32
18
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.

Від управління витратами значною мірою залежать перспективи

розвитку підприємства. Важливою задачею є оптимальний розпо'

діл ресурсів між поточною та інвестиційною діяльністю. Це можли'

во здійснити, якщо на підприємстві діє виважена система уп'

равління витратами.

В умовах підвищеного ризику діяльності, а також внутрішньої та

зовнішньої конкуренції, існує потреба у формуванні ефективної сис'

теми управління витратами. При цьому теоретичні аспекти обліково'

го забезпечення відтворювальних процесів на промислових підпри'

ємствах розкрито достатньо, на відміну від практичних аспектів.

Процеси управління витратами дозволяють забезпечити економію

ресурсів та максимізувати розкриття потенціалу кожного суб’єкту

господарювання. Тому формування програми дій, орієнтованих на

коригування, збереження або зміну рівня витрат, являє собою голов'

ну мету в системі управління витратами.

Позитивні риси системи управління витратами промислового

підприємства:

– формування стійких конкурентних переваг цінового похо'

дження;
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– виявлення можливостей скорочення виробничих витрат і ство'

рення сприятливих організаційно'економічних умов для економії

всіх видів ресурсів;

– підвищення оперативності та адекватності управлінських да'

них про використання ресурсів підприємства.

Одним з найважливіших елементів системи управління витрата'

ми є різного роду забезпечення, а саме:

– інформаційне;

– обліково'аналітичне. 

При цьому відсутня єдність думок щодо розуміння сутності та інст'

рументарію обліково'аналітичного забезпечення в цілому та обліко'

во'аналітичного забезпечення управління витратами зокрема, хоча

саме облік витрат є головною передумовою управління витратами.

Розкриваючи сутність обліково'аналітичного забезпечення мож'

на наголосити на більшій поширеності розкриття сутності та змісту

інформаційного забезпечення, яке трактується через сукупність

форм, методів та інструментів управління інформаційними ресур'

сами, необхідних і придатних для реалізації аналітичних та управ'

лінських процедур, що забезпечують стабільне функціонування

підприємства, його стійкий перспективний розвиток; стимулюван'

ня інформаційного обміну між суб’єктами взаємодії.

Забезпечення — це сукупність заходів та умов, що сприяють нор'

мальному здійсненню економічних процесів, реалізації запланова'

них програм, проектів, підтримці стабільного функціонування еко'

номічної системи та її об’єктів, усуненню порушень нормативних

актів. На жаль, при цьому відсутні акценти на визначенні сутності,

складу та структури забезпечення.

У процесі формування обліково'аналітичного забезпечення

управління витратами будь'яких суб’єктів господарювання слід

орієнтуватися на те, що бухгалтерія та планово'економічні служби

використовують досить різні підходи та принципи визначення за'

гального рівня витрат та калькулювання собівартості продукції (роз'

біжність підходів є проявом функціонального розподілу праці на

підприємстві, коли окремі відділи мають вузьку спеціалізацію й різні

цілі функціонування).

Отже, всі тлумачення визначають інформаційні потреби підпри'

ємства, але не дають відповіді на запитання, з яких джерел та за до'

помогою яких інструментів задовольнятимуться ці потреби, і тому

потребує подальших досліджень даної проблеми.
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Повх О. М.
ІІ курс, група ОВ
23, спеціальність «Організація виробництва»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
Університету «Україна», к. тел. (096) 414
62
92

Науковий керівник: Крамаренко І. С., к. е. н., доцент 

Фінансова система є найважливішою ознакою незалежності дер'

жави. Тому вивчення витоків становлення і розвитку національних

фінансів є особливо актуальним у період трансформаційних про'

цесів в економіці та суспільстві. 

Фінансова система України пройшла досить складний шлях

розвитку впродовж становлення незалежності держави. Отже, до

основних факторів, які визначали розвиток фінансової системи

в 1991–2006 роках можна віднести:

1. Перехід до ринкових механізмів в економіці держави;

2. Зменшення бюджетного фінансування і перехід до комерцій'

ного фінансування реконструкції економіки;

3. Запровадження масштабної приватизації і пов’язані з нею:

– розміщення приватизаційних цінних паперів;

– запровадження практики фінансування дефіциту державного

бюджету і поява облігацій внутрішньої державної позики.

Важливою особливістю цього періоду є те, що вдалося сформувати

в державі систему органів по регулюванню ринків фінансових послуг:

– Національний банк України (створений у 1991 році);

– Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (1995 р.);

– Структурний підрозділ Міністерства фінансів по нагляду за рин'

ком страхових послуг (створений у 1999 році, як окремий орган та ре'

організований у підрозділ Міністерства фінансів України у 2000 році).

Структура фінансової системи України складається з таких елемен'

тів: державні фінанси, фінанси підприємницьких структур, центра'

лізовані та децентралізовані фонди фінансових структур, державний

кредит, фінансовий ринок, страхові та резервні фонди, фінанси до'

могосподарств.

Сучасний фінансовий ринок в Україні ще недостатньо розвинутий.

Разом з тим, він уже досяг того рівня розвитку, коли використання

його можливостей може в значній мірі сприяти вирішенню ключо'

вих економічних проблем.
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Проте на сучасному етапі становлення українська фінансова систе'

ма має ряд проблем, що перешкоджають та гальмують її розвиток.

Низький ступінь капіталізація є основною проблемою фінансового

ринку України. Недостатній рівень капіталізації банків України свід'

чить про їхню низьку конкурентоздатність з іноземними банками, чис'

ло яких на українському фінансовому ринку поступово збільшується.

Найскладніші проблеми України пов’язані із розвитком фінансо'

вого ринку. Українська фондова біржа має досить обмежені оборо'

ти. Нині більш'менш активно проводяться операції з державними

цінними паперами. Дуже важливо створити насичений ринок, адже

саме він може відіграти роль пускового механізму для всебічного

розвитку фінансової системи України.

Для підвищення дієвості прогресивних змін, у системі необхідно

терміново впроваджувати всі інші елементи фінансової і стабіліза'

ційної політики, пріоритетними напрямками такої політики мають

бути: оптимізація ефективності фінансування завдань, які належать

до сфери компетенції держави та місцевої влади; розвиток страхових

механізмів пенсійного забезпечення, медичного обслуговування,

страхових принципів фінансування отримання вищої та спеціальної

освіти тощо; заохочення комерційного кредитування суб’єктів госпо'

дарської діяльності; заохочення розвитку механізмів випуску корпо'

ративних облігацій, розрахованих як на внутрішній, так і на зовнішній

ринки; цілеспрямований розвиток інститутів та інструментів фон'

дового ринку. Функціонування кожної зі складових фінансової сис'

теми держави можливе лише за умов чіткого законодавчого урегу'

лювання їхньої взаємодії та якщо вони доповнюють одна одну.

ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ 
ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГУ

Погребна О. О.
V курс, група МК
51/13, спеціальність «Маркетинг»,

ВМУРоЛ «Україна», м. Київ, к. тел. (097) 597
56
71
Науковий керівник: Коваленко О. В., к. е. н., доцент

Однією з головних проблем будь'якого сучасного підприємства

є його виживання й забезпечення невпинного розвитку. Ефективне

вирішення цієї проблеми полягає у створенні й реалізації конкурент'

них переваг, що можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої

й ефективної стратегії розвитку підприємства. Маркетингова страте'
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гія займає головну позицію в стратегії підприємства. Вона полягає

у формуванні відповідей на такі важливі для підприємства запитання:

в якій галузі або на яких ринках має функціонувати підприємство;

як найефективніше розподілити обмежені ресурси; як вести конку'

рентну боротьбу.

Виокремлюють кілька різновидів стратегій: залежно від терміну

реалізації, конкурентних переваг, переважного становища фірми та

її конкурентів, конкурентоспроможності фірми та привабливості

ринку, виду диференціації, ступеня сегментування ринку, за елемен'

тами маркетингового комплексу. Кожен різновид вказує напрям

маркетингової діяльності, а вибір конкретної стратегії є результа'

том відповіді на запитання:

– У якому напрямі розвиватиметься фірма (глобальні стратегії)?

– На яких конкурентних перевагах ґрунтуватиметься стратегія

(базові стратегії)?

– Які напрями розвитку слід обрати (стратегії росту)?

– Яку стратегію конкурентної боротьби обрати (маркетингові

конкурентні стратегії)?

– Які рішення щодо комплексу маркетингу слід прийняти (функ'

ціональні маркетингові стратегії)?

Існує п’ять глобальних маркетингових стратегій, які визначають

принципові рішення щодо вибору напряму розвитку фірми:

– стратегія інтернаціоналізації — передбачає освоєння нових

ринків;

– стратегія диверсифікації — освоєння виробництва нових то'

варів (зокрема й не пов’язаних з основними видами діяльності);

– стратегія сегментування — виробництво широкої гами товарів

для різних груп споживачів;

– стратегія глобалізації — стандартизація продукції на основі ви'

значення загальних характеристик ринків, які не залежать від особ'

ливостей країн;

– стратегія кооперації — взаємовигідна співпраця з іншими фірма'

ми (створення закупівельних, дослідницьких, рекламних товариств,

спільних марок).

Кожна глобальна стратегія вимагає подальшої конкретизації. 

Основними стратегіями розвитку, за М. Портером, є такі:

– стратегія цінового лідерства — передбачає досягнення наймен'

шого в галузі рівня витрат;

– стратегія диференціації — передбачає вихід фірми в нові сфе'

ри бізнесу;
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– стратегія концентрації — передбачає спеціалізацію діяльності

фірми на вузькому сегменті споживачів.

Кожна із зазначених стратегій ґрунтується на певних конкурент'

них перевагах фірми. Прийняття рішення щодо того, яка конкуре'

нтна перевага стане основою для розробки стратегії, залежить від

відповіді на запитання: якими є чинники успіху на ринку? Які

сильні й слабкі сторони фірми і її найнебезпечнішого конкурента?

Стратегія маркетингу — це узагальнені напрями маркетингової

діяльності фірми, які конкретизуються у відповідних маркетинго'

вих програмах. Маркетингова програма (програма маркетингу) пе'

редбачає планування конкретних дій із реалізації маркетингових

стратегій. У ній оптимально поєднуються інструменти маркетингу

з урахуванням конкретного періоду дії плану й відповідного фінан'

сового забезпечення. Програму маркетингу складають на основі

комплексних маркетингових досліджень і результатів оцінки влас'

них можливостей фірми.

Для формування ринкових відносин в Україні характерним нині

є посилення інтенсивності розвитку конкуренції між різними ви'

робниками товарів та послуг. Конкурентну маркетингову стратегію

можна розглядати як засіб, завдяки якому компанія переходить від

реальної ринкової позиції до бажаної. Це відбувається шляхом при'

стосування до зовнішніх чинників: конкуренції, ринкових змін, роз'

витку технології, а також за допомогою визначення й приведення

ресурсів підприємства відповідно до можливостей, які відкриваються

перед компанією. 

При впровадженні ефективної конкурентної стратегії підприємст'

во має враховувати комплексне використання внутрішніх можливос'

тей створення конкурентних переваг, що забезпечуватимуть адекватну

реакцію на зміни чинників зовнішнього середовища, випереджати'

муть заходи конкурентів і сприятимуть ефективному розвитку під'

приємства.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

Половіннік В. Г.
V курс, група ЕК
52, спеціальність «Економічна кібернетика»,

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (067) 282
87
96
Науковий керівник: Гуріна О. В., к. е. н., доцент кафедри

Принципи формування системи управління трудовими ресурса'

ми (управління персоналом) — це основні теоретичні положення,

що включають:

– первинність функції управління трудовими ресурсами — склад

підсистем і організаційна структура системи управління персоналом

організації, вимоги до професійно'кваліфікаційного рівня праців'

ників і їх чисельності залежать від змісту, кількості, якості і трудо'

місткості функції управління персоналом;

– оптимальне співвідношення — інтра' і інфра'функцій управ'

ління персоналом — визначає пропорції між функціями, направлени'

ми на організацію системи управління персоналом (інтрафункції),

і функціями управління персоналом (інфрафункцїї) організації;

– оптимальне співвідношення управлінських орієнтацій — диктує

необхідність дотримання пропорцій між функціями управління,

направленими на розвиток організації, і функціями, що забезпечу'

ють діяльність організації;

– потенційні імітації — означає, що вивільнення окремих праців'

ників не повинно переривати процес здійснення будь'яких функцій

управління (для цього кожний працівник системи управління пер'

соналом повинен вміти імітувати функції вищестоящого, нижче'

стоящого рівнів і одного з двох працівників свого рівня);

– економічність — передбачає найбільш ефективну і економіч'

ну організацію системи управління персоналом; зниження питомої

ваги витрат на систему управління в загальних витратах на одини'

цю продукції, підвищення ефективності виробництва;

– прогресивність — відповідність системи управління персона'

лом передовим зарубіжним і вітчизняним аналогам;

– перспективність — при формуванні системи управління пер'

соналом слід враховувати перспективи розвитку організації;

– комплексність — при формуванні системи управління персона'

лом слід враховувати всі фактори, що впливають на систему управ'

ління персоналом;

в сучасних умовах Секція 1



– оперативність — своєчасне прийняття рішень щодо аналізу

і удосконалення системи управління персоналом, оперативного усу'

нення відхилень;

– оптимальність — багатоваріантне розроблення пропозицій по

формуванню системи управління персоналом і вибір найбільш ра'

ціонального варіанту для конкретних умов організації;

– ієрархічність — в будь'яких вертикальних розрізах системи

управління персоналом повинна забезпечуватися ієрархічна взає'

модія між ланками управління;

– автономність будь'яких горизонтальних і вертикальних ланок

системи управління персоналом повинна забезпечуватися раціо'

нальність структурних підрозділів і окремих керівників; 

– узгодженість — означає взаємодію між ієрархічними ланками

по вертикалі, а також між відносно автономними ланками системи

управління по горизонталі, яке повинно бути в цілому узгоджено

з основними цілями організації і синхронізовано за часом;

– стійкість — для забезпечення стійкого функціонування системи

управління персоналом необхідно передбачити спеціальні «локальні

регулятори», які при відхиленні від передбаченої цілі організації

ставлять того чи іншого працівника чи підрозділ у невигідний стан

і спонукають їх до регулювання системи управління персоналом.

Література

1. Биллсбери Д. Как подобрать и сохранить нужный персонал / Пер.

с англ. — Днепропетровск: Баланс'Клуб, 2022. — 256 с.

2. Блинов А. О., Василевская О. В. Искусство управления персоналом:

учеб. пособ. — М.: ГЕЛАН, 2011. — 411 с.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Пресников Д. В.
7 курс, група МО
71, спеціальність «Менеджмент організацій»

Міжнародний Університет «Україна»
Науковий керівник: Пішеніна Т. І., д. е. н., професор

Одним з ключових процесів розвитку світового господарства на

межі ХХ–ХХІ століть є прогресуюча глобалізація, яка являє собою

якісно новий етап розвитку інтернаціоналізації господарського життя.

Глобалізація стала найважливішою характеристикою сучасної сві'

тової системи, однією з найбільш впливових факторів, що визначають

хід розвитку нашої планети. Вважається, що жоден процес у су'
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спільстві (економічний, політичний, юридичний, соціальний тощо)

не можна розглядати обмежено. Глобалізація зачіпає практично всі

сфери суспільного життя, включаючи економіку, політику, ідео'

логію, соціальну сферу, культуру, екологію, безпеку, спосіб життя,

а також безпосередньо і умови існування людства. 

Ставлення до глобалізації як фахівців, так і всього населення пла'

нети є неоднозначним, а інколи і діаметрально протилежним. Це

пов’язано з різними точками зору на саме поняття «глобалізація»,

його часових меж, а також на наслідки глобалізаційних процесів,

в яких одні вбачають серйозну загрозу світовій економічній системі,

а інші — засіб подальшого прогресу економіки. Поза сумнівом, на'

слідки глобалізації можуть носити як позитивний, так і негативний

характер, проте альтернативи їй немає.

Щодо часових меж глобалізації, то існують різні погляди. Деякі

вчені зазначають, що процес глобалізації бере свій початок з часів ан'

тичності, інші вважають, що в період формування світових ринків.

У сучасний період глобалізація, свідомо чи несвідомо, ототожню'

ється з процесами інтернаціоналізації, що, на нашу думку, не відпо'

відає дійсності, адже ми вважаємо, що даний процес є феноменом

ХХ століття.

Сутність процесу глобалізації, яка швидко поглиблюється на рубе'

жі ХХ–ХХІ ст., полягає у тому, що людство попри всю його роз’єдна'

ність дедалі більше усвідомлює себе інтегральним, єдиним у своїй

внутрішній різноманітності суб’єктом всесвітньо'історичної творчості.

Історія людства свідчить, що протилежні за напрямом, але за суттю

взаємно доповнюючи, тенденції соціальної інтеграції й дезінтегра'

ції завжди були об’єктивно необхідними для поступового розвитку.

Економічна експансія держав (етносів), які випереджали у своєму

розвитку сусідів, підкріплена прямими військовими агресіями,

призводила до створення імперій, що формували певний цивілізацій'

ний простір. У межах такого простору прискорювався інформацій'

ний обмін, відбувалося взаємне збагачення культур, вищого рівня

сягали продуктивні сили. Разом із тим наростали суперечності,

викликані, у першу чергу, асиметрією в економічному зростанні

метрополій і колоній, а поряд — опором уніфікуючому, нівелюючо'

му впливу цивілізаційних процесів на самобутні культури етносів.

Результатом ставали вибухи, що руйнували імперії, на уламках яких

виникали нові держави. Проте потреби економіки диктували по'

шук нових форм інтеграції, а інтеграційні процеси з необхідністю

спричиняли пожвавлення дезінтеграційних сил.

в сучасних умовах Секція 1



До останнього часу взаємодія інтеграційних і дезінтеграційних

тенденцій мала стихійний характер, оскільки у ролі суб’єктів еко'

номічної, політичної, культурної діяльності виступали спільноти

рівня не вище, ніж нації (від імені яких виступали уряди держав,

суспільно'політичні рухи тощо). Ще й досі стихійно формуються

асиметричні економічні та культурні зв’язки між країнами, не існує

механізмів координації використання природних ресурсів, демогра'

фічної політики тощо.

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ УКРАЇНИ 
В СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Придибайло М. А.
III курс, група ФН
31, спеціальність «Фінанси та кредит»,

Інститут економіки та менеджменту, к. тел. (067) 133
63
74,
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи

Сучасне пенсійне страхування в Україні є однією з основних скла'

дових державної соціальної політики. Проте воно не всім пенсіонерам

забезпечує гідну старість. Серед проблем, що заважають здійснювати

пенсійне забезпечення громадян належним чином, можна виділити

складну економічну ситуацію в країні, значну тінізацію економіки,

стрімке старіння населення та щоденне збільшення кількості пенсіо'

нерів. Згідно з існуючими українськими реаліями, солідарна пенсійна

система виявилась неефективною, насамперед, через зростання кіль'

кості осіб похилого віку, що, свою чергу, призводить до збільшення

пенсійних видатків та надмірне податкове навантаження на фонд

оплати праці. Тому необхідним кроком в цьому напрямку є перехід до

багаторівневої системи пенсійного забезпечення. Він являє собою

досить тривалий та складний процес. В Україні уже здійснюється

цей процес і першим його результатом стала поява недержавних

пенсійних фондів (НПФ).

З практичних набутків розвинених країн відомо, що недержавні

пенсійні фонди є найбільш конкурентоспроможними, законодавчо

захищеними та системно функціонуючими фінансовими посеред'

никами, здатними мобілізувати достатні обсяги довгострокових

фінансових ресурсів та трансформувати їх в інвестиційний ресурс.

Загалом, система недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ)

покликана створити можливості для збереження та примноження
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коштів вкладників з метою забезпечення отримання ними стабіль'

ного доходу після настання пенсійного віку. Перевага НПЗ в тому,

що збережені кошти збільшуються за рахунок інвестиційного дохо'

ду. При цьому державний нагляд за установами пенсійного забезпе'

чення дозволяє запобігти проведенню надто ризикованих операцій

і втраті пенсійних заощаджень.

Тенденції розвитку системи недержавного пенсійного забезпе'

чення в Україні свідчать про початкові стадії його розвитку, поси'

лення конкуренції насамперед між компаніями зі страхування жит'

тя й недержавними пенсійними фондами. Банківський і страховий

сегменти системи недержавного пенсійного забезпечення також

перебувають на початковому етапі розвитку. Виявлені особливості

діяльності показують, що сформовано певний спектр послуг, який

на даному етапі може задовольнити їхніх споживачів щодо ризиків

можливого банкрутства згаданих фінансових компаній, відсутність

прозорості щодо їхньої діяльності, низький рівень доходів біль'

шості населення не сприяють швидкому розвитку цієї сфери.

Підвищення ефективності вітчизняної системи недержавного

пенсійного забезпечення дуже бажане, оскільки воно дало б змогу

зменшити тиск на солідарну пенсійну систему, сприяло б розвитку

ринкових механізмів, дало б поштовх структурній перебудові еко'

номіки за рахунок «довгострокових» інвестиційних коштів. Тому,

підвищення якості роботи НПФ та привабливості недержавного

пенсійного забезпечення можна систематизувати за чотирма ос'

новними напрямками:

1) підвищення рівня роз’яснювальної роботи серед населення,

роботодавців, профспілок, об’єднань громадян та юридичних осіб про

переваги недержавних пенсійних фондів та їх участі в системі НПЗ;

2) підвищення ефективності роботи НПФ;

3) посилення рівня державного нагляду в цій сфері;

4) вдосконалення законодавчої та нормативної бази системи не'

державного пенсійного забезпечення.

Отже, вивчення особливостей функціонування недержавних пен'

сійних фондів, визначення та вивчення загального стану і проблем

у цій сфері є актуальним, дає змогу для пошуку шляхів удоскона'

лення діяльності вітчизняних недержавних пенсійних фондів.

в сучасних умовах Секція 1



ТЕОРЕТИКО�МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ

І ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Прокопчук М. П.
Курс VI, група Мр(м) 1.1, спеціальність «Маркетинг»

Луцький інститут розвитку людини 
Науковий керівник: Євтух О. О., к. е. н., доцент 

Компанії, що продають товари безпосередньо споживачам без

допомоги торгових агентів і точок роздрібної торгівлі, користуються

прямим маркетингом. Умовно можна виділити такі основні форми

прямого маркетингу: особистий (персональний) продаж, директ'

мейл'маркетинг, каталог'маркетинг, телефон'маркетинг, телемар'

кетинг, Інтернет'маркетинг. Аналіз сучасних тенденцій свідчить,

що в найближчі роки прямий маркетинг стане домінуючим спосо'

бом роздрібного продажу. У США і Західній Європі вже більше 50%

усіх товарів просувається на ринок шляхом прямого маркетингу.

Для покупців споживчих товарів здійснення покупок вдома — це

приємне, зручне та спокійне заняття, яке заощаджує час і дає мож'

ливість ознайомитися з величезним асортиментом товарів. Покупці

ділових товарів отримують докладні характеристики пропонованої

продукції і послуг, не витрачаючи часу на зустрічі з торговими пред'

ставниками. Прямий маркетинг надає можливість вибору найбільш

підходящого часу для взаємодії з потенційними покупцями. Нареш'

ті, при його застосуванні з’являється можливість оцінки реакцій

споживачів на різні кампанії щодо просуванню товарів і виявлення

найбільш дієвих.

Розвинені країни мають значний досвід використання прямого

маркетингу, який становить майже сотню років. Персональний про'

даж широко використовувався західними компаніями. Причиною бу'

ло те, що такий спосіб реалізації дозволяє зменшити розмір видатків,

а також знизити оподаткування за рахунок приховування доходів.

Телефон'маркетинг активно використовується оптовими фірмами

для реалізації товару роздрібним і дрібнооптовими торговцям. Телеві'

зійний маркетинг і каталог'маркетинг добре себе зарекомендував за

кордоном, його використання в даний час активно розвивається. До'

свід застосування директ'мейл'маркетингу показав слабкі перспекти'

ви подальшого розвитку. Причини цього — складні бази даних, що ви'

магають постійного оновлення, а також слабка активність споживачів.

118

Секція 1 Економічні перспективи України 



119

Інтернет'маркетинг являє собою найбільш швидко зростаючий

сегмент — як в Україні так і за кордоном. Частка прямого маркетингу

як способу реалізації буде і надалі зростати, адже поширення серед

широких верств населення Інтернет'комунікацій дозволяє здійсню'

вати покупки «не виходячи з дому», одночасно знизивши до мініму'

му витрати на реалізацію. Інтернет'мркетинг не потребує торгових

площ, не потребує витрат на розсилку каталогів або на телерекламу —

витрати продавця зводяться до мінімуму, що дозволяє запропону'

вати товар за низькою ціною. Одночасно продавець може запропо'

нувати клієнту широкий асортимент продукції, а сама покупка займе

менше часу ніж тривалі подорожі по магазинах. 

Вдосконалення прямого маркетингу можливе за декількома на'

прямами: збільшення асортименту продукції що пропонується, поєд'

нання використання Інтернет'маркетингу з персональним спілку'

ванням, тощо. Перспективним є впровадження програм лояльності

для клієнтів. За розрахунками спеціалістів, вартість залучення но'

вого споживача коштує компанії 3–5% від вартості покупки, при

виведені на ринок товару для VIP'клієнтів ця вартість може бути

збільшена до 10%. В той же час, практика використання програми

лояльності свідчить про те, що утримання постійних клієнтів в 11 ра'

зів дешевше для роздрібних торговців та в 6 разів — для інших сфер

бізнесу, ніж знаходження нових. До переваг програми лояльності та'

кож можна віднести наступне: в можливість матеріального та пси'

хологічного заохочення споживачів в залежності від їх активності;

можливість більш вузької сегментації; збереження та збільшення

рівня продажів від постійних клієнтів; контроль та моніторинг за

активністю клієнтів; зменшення витрат на рекламу.

ОБЛІК КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ 
З ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ

Пшеничний Д. Ю.
студента 5 курсу, групи ОА
51/13, спеціальності «Облік і аудит»,

Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н., доцент

У сучасних умовах господарювання виникає необхідність у ради'

кальних змінах організації та стимулювання праці. Найбільш адекват'

ною для ринкових умов є організація та оплата праці на основі передо'

вої технології, що дає можливість підвищувати продуктивність праці.

в сучасних умовах Секція 1



Об’єктивною основою розвитку сучасних форм оплати праці є

тенденція до забезпечення повної самостійності підприємств у пи'

таннях найму та оплати праці, розмежування сфери державного і

договірного регулювання цих відносин на підприємствах незалеж'

но від форм власності.

На сьогодні форму і систему оплати праці обирає керівник під'

приємства. Він же встановлює працівникам конкретні розміри та'

рифних ставок. Сутність поняття «заробітна плата» складна і бага'

тостороння, тому розглядати її потрібно з різних позицій. Заробітна

плата — це економічна категорія, відображає відносини між робо'

тодавцем і найманим працівником з приводу розподілу новоство'

реної вартості. В цьому розумінні доречнішим є поняття «оплата

праці», яка, власне, заробітної плати, включає і інші витрати робо'

тодавця на робочу силу. Також заробітна плата — це винагорода або,

заробіток, обчислений у грошовому виразі, який за трудовим дого'

вором роботодавець сплачує працівнику за роботу яку виконано або

має бути виконано. Це загальновизнане визначення, що найточніше

відповідає терміну «заробітна плата». В умовах ринкової економіки

заробітна плата — це елемент ринку праці, що складається в результаті

взаємодії попиту на працю і її пропозиції і виражає ринкову вар'

тість використання найманої праці. В цьому розумінні найчастіше

вживаються усереднені показники ставок оплати одиниці (наприк'

лад, людино'години) праці певної якості. 

ОБЛІК, АУДИТ І АНАЛІЗ ДОХОДІВ 
І ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Река О. І.
5 курс, спеціальність «Облік і аудит», тел. (063) 852
70
88

Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н., доцент 

Доходи та витрати підприємства являє собою один з головних уза'

гальнюючих показників фінансово'господарської діяльності підпри'

ємства. Отримання доходів — виручки від реалізації продукції (робіт,

послуг) — свідчить про те, що продукція підприємства знайшла

свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за

ціною, якістю, іншими технічними функціональними характерис'

тиками та властивостями. 

Отримання доходів створює основу для самофінансування під'

приємства за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат
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підприємства з реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання

зобов’язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку. 

Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію під'

приємства з питань управління матеріальними ресурсами та витра'

тами. Персоналом підприємства і оплатою його праці, податковою,

інвестиційною, дивідендною політикою підприємства. 

Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства.

У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управ'

лінських робіт, завдяки чому він виконує три самостійні функції:

інформаційну, контрольну та аналітичну. Без даних бухгалтерського

обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам гос'

подарської діяльності підприємства.

На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення ін'

формаційного забезпечення управління і контролю за збереженням

власності та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищен'

ням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів

через непродумані дії.

Встановлення ринкових умов зумовлює потребу перегляду поло'

жень бухгалтерського обліку доходів, а також методики формуван'

ня й обробки одержаної облікової інформації, виходячи з існуючо'

го господарського механізму та наявної обчислювальної техніки.

Одними із елементів системи управління доходами та витратами

підприємства є економічний аналіз. 

Економічний аналіз доходів та витрат підприємства є основним

напрямком аналізу майбутнього, тому що його методика дозволяє

при наявності стислого обсягу інформації про результати діяльності

господарюючого суб’єкта визначити його потенційні можливості,

внутрішні резерви, використання яких дозволить досягти позитив'

них змін фінансових результатів діяльності. Особливого значення

це набуває в сучасний період, коли більшість інформації про госпо'

дарську діяльність підприємці відносять до категорії комерційної та'

ємниці, та у розпорядження аналітика надходить в основному офі'

ційна фінансова звітність.
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ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄС:
В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ 

СЕКТОРАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ

Рудюк К. Б.
III курс, група ФН
31, спеціальність «Фінанси та кредит»,

Інститут економіки та менеджменту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна».
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи

Починаючи з 2007 року, допомога Україні надається в рамках

Європейського інструменту сусідства та партнерства (далі — ЄІСП)

відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС від

24.10.2006 р. №1638/2006, який встановлює основні засади та прин'

ципи щодо застосування ЄІСП. Загальний обсяг коштів, доступних

для України на період з 2007 по 2013 роки, складав 2,7 млрд. євро.

Основним принципом ЄІСП є застосування секторального підхо'

ду до формування Національної програми ЄІСП, при якому кошти

направляються на підтримку обмеженої кількості секторів, які визна'

чені в якості пріоритетних відповідними національними стратегіями.
Важливою складовою співробітництва України з ЄС є спільна ре'

алізація в Україні програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, що

передбачає переказ Європейською Комісією на безоплатній та безпо'

воротній основі фінансових ресурсів до Державного бюджету України

за умови проведення структурних реформ. Зазначена співпраця ре'

алізується шляхом укладання Угод про фінансування, згідно яких

Уряд України, на підставі затверджених стратегічних документів, бере

зобов’язання стосовно проведення реформ у відповідному секторі ре'

алізації державної політики України, натомість ЄС зобов’язується за'

безпечити фінансовий внесок на підтримку проведення цих реформ. 

За даними Міністерства фінансів України, на сьогодні між Уря'

дом України та ЄС укладено шість Угод про фінансування програм

секторальної бюджетної підтримки, загальний бюджет у розмірі

344 млн. євро, у таких сферах:

1) енергетики; 

2) енергоефективності та відновлювальних джерел енергії;

3) усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС;

4) транспорту;

5) екології та охорони довкілля;

6) управління кордоном. 
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На даний час, в рамках виконання Угод про фінансування Уря'

дом України отримано від ЄС 199,009 млн. євро, з яких:

– 68,140 млн. євро в рамках програми у сфері енергетики;

– 46,6 млн. євро в рамках програми у сфері енергоефективності

та відновлюваних джерел енергії;

– 17,769 млн. євро в рамках програми у сфері усунення техніч'

них бар’єрів у торгівлі;

– 26,5 млн. євро в рамках програми у сфері транспорту;

– 20 млн. євро в рамках програми у сфері охорони довкілля; 

– 20 млн. євро в рамках програми у сфері управління кордоном.

У 2014 році очікується отримання коштів секторальної бюджет'

ної підтримки ЄС, орієнтовною сумою до 84,8 млн. євро, в рамках

діючих Угод про фінансування програм підтримки реалізації дер'

жавної політики у сферах:

1) усунення технічних бар’єрів у торгівлі; 

2) транспорту; 

3) охорони довкілля;

4) управління кордоном.

У 2012 році Урядом України погоджено з ЄС та заплановано до

підписання впродовж 2013 року трьох нових програм секторальної

бюджетної підтримки, загальним бюджетом у розмірі до 165 млн. євро,

у сферах: торгівлі; охорони навколишнього природного середови'

ща; регіонального розвитку.

Таким чином, загальною метою реалізації програм є фінансова та

інституційна підтримка зусиль Уряду України у реалізації політики,

спрямованої на поступову інтеграцію України до стандартів ЄС, шля'

хом виконання стратегічних документів щодо реформування та роз'

витку відповідних сфер реалізації державної політики Уряду України.

ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ 
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

Рудюк Л. В.
доцент кафедри фінансів та банківської справи

Інститут економіки та менеджменту
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна»

Сучасна економічна дійсність змушує фінансових менеджерів

вітчизняних вантажних автотранспортних підприємств постійно

приймати рішення в умовах невизначеності. В умовах фінансової та
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політичної нестабільності фінансово'господарська діяльність вантаж'

них автоперевізників загрожує різними кризовими ситуаціями, ре'

зультатом яких може стати неплатоспроможність або банкрутство,

тому необхідність класифікації грошових потоків є першочергових

кроком управлінських рішень на автопідприємстві.

Основними характеристиками грошового потоку є обсяг, вартість,

час і напрям. Грошові потоки, що забезпечують реалізацію матеріаль'

ного та інформаційних потоків, неоднорідні за складом, напрямка'

ми руху, призначенням і ряду інших ознак. Визнаючи важливість

і обґрунтованість приведених класифікацій в економічній літературі,

в той же час вважаємо, що повнішою буде класифікація, побудована

за 24 критеріальними ознаками. Тому в попередніх наших дослі'

дженнях для визначення раціональних схем грошових потоків, їх

контролю в процесі функціонування логістичної системи розробле'

на їх класифікація доповнена рядом ознак, таких як ступінь інтен'

сивності; ступінь реальності; форма функціонування; спосіб пере'

несення вартості; джерела формування.

Коротко охарактеризуємо кожну групу цієї класифікації.

Залежно від інтенсивності грошові потоки існують з високим сту'

пенем і низьким ступенем інтенсивності, тобто високоінтенсивні

і малоінтенсивні. Інтенсивність вимірюється в кількості фінансо'

вих операцій, що проводяться в одиницю часу. 

За ступенем реальності: номінальний грошовий потік (чистий

грошовий потік, розрахований прямим або непрямим методом);

наявний грошовий потік (чистий грошовий потік, розрахований

з урахуванням балансових резервів, наприклад, з урахуванням пере'

вищення ліквідної дебіторської заборгованості над короткострокови'

ми зобов’язаннями); реальний грошовий потік (наявний грошовий

потік, скоригований з урахуванням інфляційного чинника).

За формою функціонування: натуральний грошовий потік (в бух'

галтерському трактуванні: грошові кошти в готівковій та безготівковій

формах, тобто натуральні гроші (cash flow)); розширений грошовий

потік (в трактуванні фінансового менеджменту: гроші + грошові

еквіваленти; натуральні, кредитні та фінансові гроші; грошові кош'

ти і короткострокові висококоліквідні фінансові інвестиції).

За способом перенесення вартості на надану автотранспортну по'

слугу можна виділити грошові потоки, сума яких повністю відби'

вається на вартості наданої автотранспортної послуги в розглянуто'

му тимчасовому інтервалі, і грошові потоки, суми яких поступово

відображаються у виробничих витратах автотранспортного підпри'
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ємства. Наприклад, грошові потоки на збільшення обсягу робіт в рам'

ках проведення капітальних ремонтів викличуть зростання вироб'

ничих витрат автотранспортного підприємства на ту ж суму в розг'

лянутому тимчасовому інтервалі. Навпаки, витрати на капітальні

вкладення в бухгалтерському та податковому обліку капіталізуються

і згодом зменшують фінансовий результат (у бухгалтерському обліку)

і оподатковуваний прибуток (у податковому обліку) через аморти'

зацію протягом декількох років.

Залежно від джерел формування грошового потоку автопідпри'

ємства існують потоки власних, позикових і залучених ресурсів.

Під власними ресурсами розуміють прибуток і амортизаційні відра'

хування автопідприємства. Позикові ресурси являють собою

банківські кредити і облігаційні позики. Потік залучених ресурсів

формується за рахунок надходжень від емісії акцій і засобів, що за'

лучаються автотранспортним підприємством за договором лізингу.

Таким чином, використання представленої класифікації з ураху'

ванням доповнених ознак на практиці дозволить використовувати

особливості грошових потоків і їх характеристики при формуванні

ефективного механізму управління грошовими потоками вітчизня'

них вантажних автоперевізників.

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ 
ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ 

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Садлівська А. О.
магістрант Білоцерківського інституту економіки та управління

Науковий керівник: Юхименко П. І., д. е. н., професор 

Однією з визначальних умов успішного функціонування бюд'

жетної установи, високоякісного та своєчасного надання послуг

є забезпеченість засобами праці, які становлять самостійний об’єкт

бухгалтерського обліку — необоротні активи та їх раціональне ви'

користання. Тому здійснення контролю за необоротними активами —

важлива частина фінансово'господарського контролю.

Основною проблемою в обліку необоротних активів бюджетних

установ є нарахування зносу за нормами, встановленими на сьо'

годні, що призводить до того, що повне нарахування зносу виникає

раніше, ніж необоротні активи вислужують встановлені строки їх

експлуатації. У результаті цього в бухгалтерському обліку та формах

в сучасних умовах Секція 1



фінансової звітності необоротні активи відображаються за нульо'

вою вартістю, що не відповідає фактичній вартості майна бюджет'

них установ.

Другорядною є проблема оцінки необоротних активів, оскільки

від цього залежить вірогідність визначення фінансових результатів

організації і відображення їх у звітності. Вважається, що порушення

із заниження вартості активів — це результат недотримання об’єк'

тами контролю вимог закону України «Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні», за що передбачено притягнення до

адміністративної відповідальності окремих посадових осіб.

Для того, щоб уникнути неправомірних дій та якомога точнішо'

го виявлення помилок необхідно посилити внутрішній контроль та

відповідальність посадових осіб за недопущення порушень в обліку

необоротних активів за їх реальною оцінкою.

Особливостями щодо проведення контролю повноти оприбут'

кування, стану збереження та використання придбаних необорот'

них активів будуть такі:

– перевіряються документи;

– контроль за документами об’єкта контролю на предмет забез'

печення;

– контроль за наказом керівника бюджетної установи про при'

значення осіб, які відповідають за збереження основних засобів

та інших необоротних матеріальних активів, чи укладено з ними

договори про матеріальну відповідальність, перевірити періодич'

ність проведення інвентаризацій згідно з вимогами чинного зако'

нодавства;

– перевірка повноти та своєчасності оприбуткування придбаних

матеріальних цінностей, правильності їх списання проводиться шля'

хом зіставлення даних меморіальних ордерів;

– при перевірці правильності списання основних фондів звер'

тається увага на вказані в актах на списання причини списання;

– по відомості нарахування зносу на основні засоби перевіряти

правильність нарахування зносу на необоротні активи, який є по'

казником того, через який час необоротний актив втрачає свою

вартість.

Отже, добре організований внутрішній контроль за дотриман'

ням наведених рекомендацій зробить неможливими різноманітні

маніпуляції з вартістю майна, допоможе запобігти значним пору'

шенням та знизить рівень притягнень до відповідальності.
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Науковий керівник: Крамаренко І. С., к. е. н., доцент 

Вивчення стану та тенденцій розвитку банківського кредитуван'

ня в Україні є досить актуальним, адже у підприємств не достатньо

власних коштів для ефективної діяльності.

Результати аналізу динаміки кредитів наданих банками України за

період з 01.01.2008 по 01.01.2013 свідчать, що обсяг кредитів суттєво

зріс у 2008 році, у 2009 році мало місце їх падіння до 747,3 млрд. грн.,

у наступних роках відбулося поступове зростання до 825,3, але в остан'

ньому році знову спостерігається їх скорочення до 815,3 млрд. грн.

Динаміка довгострокових кредитів практично повторює попередню

тенденцію. У 2008 році їх обсяг зріс з 291,9 до 507,7 млрд. грн., але

у наступних роках мало місце поступове скорочення до 394,2 млрд. грн.

(на 01.01.2013).

Динаміка кредитів наданих суб’єктам господарювання та фізичним

особам банками України за період з 01.01.2008 по 01.01.2013

свідчить, що їх обсяги у 2008 році зросли з 276,1 до 472,5 млрд. грн.

та з 153,6 до 268,8 відповідно. Але, у наступних роках тенденції

в сучасних умовах Секція 1



протилежні. Обсяг кредитів наданих суб’єктам господарювання зрос'

тає і на 01.01.2013 складає 609,2, фізичним особам зменшується до

161,7 млрд. грн. (рис. 2.4)

Загалом, хоча нові кредити переважно спрямовувалися не на спо'

живання, а у реальний сектор економіки, посилення інвестиційно'

го характеру кредитування ні за призначенням, ні за структурою

розподілу не відбулося. 

Так, зросла питома вага кредитів до 1 року з 30,81% до 42,23%,

в абсолютному виражені їх обсяг на 01.01.2008 склав 131505 на

01.01.2013 — 344237 млн. грн. На цьому фоні на кінець періоду пи'

тома вага кредитів від 1 року до 5 років склала 36,13%, більше 5 ро'

ків — 21,64%. Протягом 2008–2012 років відбулося їх скорочення

у структурі кредитних портфелів банків України.

В розрізі валют відбувся перерозподіл кредитів на користь позик

в національній валюті. На 01.01.2008 обсяг кредитів в гривні стано'

вив 213802, в іноземній — 213065 млн. грн., то вже на 01.01.2013 —

515580 та 299562 млн. грн. відповідно. Це є позитивними змінами та

свідчать про зменшення валютних ризиків в кредитному процесі. Од'

нак, у структурі кредитів за термінами мають місце не однозначні

тенденції. Найбільшу питому вагу у кредитах в національній валюті

займають позики до 1 року (49,57%), в іноземній валюті позики

більше 5 років (37,03%). Таким чином, в гривні видаються переваж'

но короткострокові кредити, в іноземній валюті — довгострокові. 

Активізації динаміки і покращанню структури кредитування пе'

решкоджає низка обставин. У першу чергу — невисока якість ресу'

рсної бази. Коливання вартості міжбанківських ресурсів, підвище'

ний попит населення на валюту, а також звуження можливостей

отримання зовнішньої підтримки від материнських структур в умо'

вах другої хвилі кризи у Єврозоні зумовили посилення агресивного

характеру клієнтської політики вітчизняних банків у частині від'

новлення коротких депозитів та зростання процентних ставок. Це

дозволило забезпечити приріст депозитів у 2012 р. на 9,2%, при цьому

інтегральна процентна ставка за депозитами збільшилася на 5,82 в. п.

За результатами проведеного аналізу кредитних рейтингів бан'

ків України, встановлено, що станом на початок 2013 року більше

половини від загальної кількості банків мали довгострокові кредитні

рейтинги позичальників. Незважаючи на можливість отримання

додаткових конкурентних переваг, переважна кількість найменших

банків (ІV група за класифікацією НБУ) не використовує кредитний

рейтинг як інструмент підтвердження фінансової репутації пози'
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чальника, урізноманітнення джерел та інструментів запозичення,

зниження вартості їх обслуговування (лише 2/5 банків ІV групи мають

довгострокові кредитні рейтинги). Близько 60% від загальної кількості

кредитних рейтингів банків України визначена на рівні uaBBB.

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ

Семенова І. В.
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит», 

к. тел. (097) 698
33
74
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н. доцент

Кожний аудитор стикається при проведенні аудиторської перевір'

ки з проблемою ведення робочих документів. Хід аудиторської пере'

вірки та її результати мають бути документально оформлені. Належ'

на організація аудиту, забезпечення можливості контролю роботи

аудитора, поліпшення її якості вимагають глибокого дослідження

цієї проблеми. Важливість питання, що розглядається, пов’язане

з низкою інших причин. Значні труднощі пов’язані з відсутністю не

тільки в Україні, а й за кордоном єдиних загальноприйнятих стан'

дартів ведення аудиторських документів, складу, форми, структури

та змісту їх. В Україні проблема ускладнюється відсутністю в ауди'

торів достатнього досвіду складання документів під час перевірки

підприємств з урахуванням конкретних умов їхньої діяльності, си'

туації, що склалася. Під час аудиторської перевірки можливо вста'

новлення невідповідності між показниками звітності та реальним

станом активів і зобов’язань або інше перекручення чи невідповідні

відображення записів у реєстрах обліку. Такі невідповідності можуть

бути кваліфіковані як шахрайство або помилка. Проблеми аудиту роз'

рахунків з постачальниками та підрядниками розглядаються в працях

видатних вітчизняних науковців: Б. Усач, Ф. Бутинець, Л. Кулаковсь'

ка, Н. Дорош, В. Суйц та ін. Серед опублікованих робіт недостатньо

досліджена та сформована система знаків виявлених помилок при

аудиті розрахунків з постачальниками та підрядниками, тому цей

напрямок підлягає подальшому вдосконаленню. 

Розроблена система знаків виявлених помилок при аудиті роз'

рахунків з постачальниками та підрядниками, що на відміну від іс'

нуючих включає в себе: етапи аудиту розрахунків з постачальника'

ми та підрядниками, відображення помилок в аудиті за допомогою

в сучасних умовах Секція 1



символів, робочі документи аудитора. Розроблена система знаків

виявлених помилок дозволить швидше та ефективніше проводити

аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками, тобто допо'

може максимально скоротити час на проведення перевірки, не за'

нижуючи її якості. 
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ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
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Гроші — одне з найдавніших явищ суспільства — відіграють важ'

ливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привер'

тали до себе пильну увагу науковців.

Гроші — це багатофункціональна економічна форма, за допомогою

якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вар'

тості. Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки.

Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє роз'

витку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному

використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, по'

гано функціонуюча грошова система може стати головною причиною

різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.

На сучасному етапі, коли у більшості підприємств грошових ак'

тивів не вистачає, здатність підприємства виживати напряму зале'

жить від уміння управляти грошовими потоками. До останнього

часу управлінню грошовими активами у вітчизняній практиці не

приділялося достатньої уваги. Але цей вид активів є найобмеже'

нішим в сучасних умовах, і управління ним безпосередньо впливає

на розвиток підприємства і формування кінцевих результатів його

господарської діяльності. Тому грошові активи потребують посиле'

ної уваги до себе з боку керівних органів підприємства. Управління

ними ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за

рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки
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зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операцій'

ної діяльності підприємства фінансовими ресурсами. Цим і пояс'

нюється актуальність даної роботи.

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують

фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організа'

ціями та робітниками підприємства і окремими особами. Тобто во'

ни здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Для цьо'

го кожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті

в установах банків розрахункові рахунки для безготівкового обігу,

а також зберігання власних коштів. Сучасні умови існування під'

приємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще

раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для

здійснення фінансово'господарської діяльності суб’єктів підприєм'

ництва. Водночас тема грошових коштів являється дуже «тендітною»

ділянкою при аналізі платоспроможності та подальшого існування

кожного суб’єкту господарювання. Тому на кожному підприємстві

повинні створюватися всі умови для ретельного контролю за опри'

буткуванням, видачею та рухом грошових коштів. Це перш за все

стосується внутрішнього і зовнішнього контролю. 

Функціонування підприємства — це складний динамічний про'

цес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових

коштів. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами

в сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів

операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є запорукою

необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту

на кошти. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких до'

сліджень економічних механізмів, що визначають грошові потоки

кожного окремого суб’єкта господарювання. Таким чином, існує

нагальна потреба в розробці методики обліку, контролю і аудиту

грошових потоків, підвищенні наукової обґрунтованості прийнят'

тя фінансових рішень в умовах нестабільності та ризику, розробці

системи аналітичних і модельних засобів управління коштами. Не'

обхідність в організації обліку, контролю та економічного аналізу

грошових потоків на підприємствах обумовлена існуванням прак'

тичних потреб фінансового управління, що стоять на рівні пробле'

ми виживання окремих підприємств, галузей і виходу із кризового

стану економічної системи в цілому. 

в сучасних умовах Секція 1



СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Сесь Д. В.
V курс, група 5МФ, спеціальність «Фінанси і кредит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 522
46
59
Науковий керівник: Чернявська Т. А., к. е. н., доцент

Держава, ринок, гроші, власність, фінансова система — все це

у сукупності ефективне знаряддя здійснення державної політики,

спрямованої на забезпечення життєдіяльності суспільства, і насам'

перед процесів розподілу й перерозподілу валового внутрішнього про'

дукту між різними верствами населення, окремими господарськими

структурами й територіями, заохочення бізнесу, ділової та інвести'

ційної активності, мотивації до праці, підтримання рівня занятості

та стабілізації економічного стану в державі.

Фінансова система — це сукупність різноманітних видів фондів

фінансових ресурсів, які є у розпорядженні держави. Вона склада'

ється із внутрішньої будови та організаційної структури фінансової

системи. До внутрішньої будови належать державні фінанси, фінанси

суб’єктів господарювання, міжнародні фінанси та фінансовий ри'

нок. До складу фінансової системи — органи управління та фінансові

інститути. Розбудова в Україні ринкової економіки і демократії вима'

гають переосмислення усіх проблем нинішнього суспільного життя,

які дедалі більше фокусуються у сфері фінансів. З урахуванням зако'

номірностей функціонування фінансів і фінансової системи, форму'

ється економічна політика держави загалом і її фінансова політика.

З метою подолання наслідків світової кризи, відновлення еконо'

мічного зростання урядом пропагується активне використання інст'

рументів податково'бюджетної політики у підтримку заходів гро'

шово'кредитної політики Національного Банку України. В Україні

необхідно розробити та реалізувати комплексну антикризову політи'

ку, чітко розмежувавши поточні антикризові та стратегічні пріори'

тети. До перших належать структурна перебудова економіки на

інвестиційно'інноваційній основі та підвищення ефективності функ'

ціонування державного сектора. Необхідно здійснити перехід до

системи середньострокового бюджетного планування, що дасть змо'

гу запроваджувати бюджетні програми тривалістю більше одного

року, комплексно оцінювати їх результати та підвищувати ефектив'

ність бюджетних інвестицій. Нагальним є раціоналізація видатків
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бюджету, надання пріоритету продуктивним інвестиціям та скоро'

ченням неефективних програм. 

Заходи фіскально'бюджетної політики повинні бути спрямовані

на забезпечення економічного зростання, підтримання внутрішнь'

ого попиту та створення робочих місць. Зниження та перерозподіл

податкового тягаря є одним із завдань антикризової політики. Нині

необхідно закласти підвалини реформування податкової системи,

трансформації податків у ефективний інструмент регулювання

соціально'економічних процесів. 

Надзвичайно актуальним в Україні залишається питання визна'

чення джерел фінансування структурних реформ. Підвищення по'

даткового тягаря для фінансування реформ у ситуації, що склалася,

не є доцільним. Збільшення надходжень від податків за рахунок

удосконалення адміністрування та розширення бази оподаткуван'

ня можна досягти у середньостроковій перспективі. Використання

коштів, залучених за рахунок державних позик, в якості інвестицій

в інфраструктуру та для фінансування структурних реформ є вип'

равданим за умови чітко визначених цілей та наслідків.

В усіх країнах з ринковою економікою діє система регулювання

фінансових ринків та інституцій. В деяких із них суттєво змінюються

концепції цієї системи, передусім у напрямі інституційної побудо'

ви та активізації діяльності, щоб не допустити застою у фінансовій

системі. 

Потрібно налагодити функціонування грошової, кредитної, бан'

ківської, та інших систем; налагодити всі сфери фінансів та їх ланок,

діяльність органів та інститутів. Стратегія і тактика реформування

фінансів має полягати у поступовій реструктуризації, яка передба'

чатиме подальшу трансформацію. Єдиним способом збалансування

фінансової системи є застосування системи міжбюджетних розра'

хунків, хоча в деяких випадках він неефективний. 

Фінансова система України досить розвинута, але існує чимало

проблем, які потребують негайного вирішення в короткостроковому

періоді.

в сучасних умовах Секція 1



БУХГАЛТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Сінгаєвська М. П.
кафедра «Обліку і загальноекономічних дисциплін»

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» м. Київ

к. тел. (067) 592
81
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З формуванням ринкової інфраструктури в Україні, її активне

впровадження в управління підприємницькою діяльністю суб’єктів

господарювання вимагають підтримання високої власної конкуре'

нтної позиції. За цих обставин значно зростає попит на фінансову

інформацію. Саме виняткова роль інформаційного забезпечення

в процесах управління спричиняє підвищену увагу до бухгалтерської

фінансової звітності як основного джерела інформації про майновий

та фінансовий стан підприємства, фінансові результати діяльності.

Зміни, що відбуваються на сучасному етапі в бухгалтерському об'

ліку, України, обумовлюються вимогами, що ставляться до інфор'

мації, яку формує дана система; заінтересованими користувачами.

Повнота та достовірність інформації фінансової звітності — це застава

успіху внутрішніх та зовнішніх користувачів при вирішенні поточ'

них та майбутніх господарських проблем підприємства. Складне

переплетіння інтересів різних груп користувачів до звітної інформації

передбачає її використання в процесах оцінки, аналізу та прогнозу'

вання умов і результатів господарювання як окремого підприємства

так і галузі в цілому.

Складанням бухгалтерської звітності завершується обліковий

цикл бухгалтерського опрацювання даних.

Звітність складається на основі даних різних облікових систем,

внаслідок чого забезпечується відображення у ній різнобічної гос'

подарської діяльності господарюючих суб’єктів.

У економіці країни існує певна науково обгрунтована система

бухгалтерської звітності, яку можна узагальнити й класифікувати за

різними ознаками.

За місцем використання звітність умовно поділяють на внутріш'

ню і зовнішню. До внутрішньої звітності відносять внутрішньогос'

подарську (управлінську) звітність; зовнішню звітність залежно від

джерел інформації та показників, які вона містить, поділяють на

фінансову, податкову, статистичну і спеціальну (рис. 1).
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Рис. 1 — Класифікація бухгалтерської звітності 

за джерелами та показниками

Звітність відіграє велику роль, оскільки її використовують не

тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства,

а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і видів діяльності.

Основні причини, що заважають чіткому розумінню та ефективно'

му використанню бухгалтерської фінансової звітності, можна ви'

значити: 

1) неузгодженістьокремих позицій чинного бухгалтерського та

податкового законодавства при інтеграції та відображенні фактів

господарювання; 

2) невідповідність розміщення окремих статей та елементів бух'

галтерської фінансової звітності потребам аналізу.

Під час аналізу бухгалтерської фінансової звітності та обгрунту'

вання управлінських рішень,однією із важливих проблем, є отри'

мання показників, придатних для порівняння. В нестабільних умовах

функціонування підприємства, а також за умови вибору методоло'

гічних основ фінансового обліку при відображенні господарських

оерацій, ця проблема загострюється.

Сучасні тенденції розвитку бухгалтерської фінансової звітності

передбачають посилити акцент на примітках і поясненнях, метою

яких є розкриття, внесення коректив, уточнення і доповнення ін'

формації основних звітних форм. Удосконалення приміток і пояснень

повинно полягати в їх глибшій прив’язці до основних форм, що

підвищують їх аналітичну цінність.

в сучасних умовах Секція 1
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Процеси реформування бухгалтерського обліку в рамках адапта'

ції законодавства України до законодавства Європейського Союзу

засвідчили наявність багатьох недостатньо вивчених і неузгоджених

питань щодо формування та використання бухгалтерської фінансо'

вої звітності при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень.

Виникає необхідність подальшого поглиблення теоретичних дослі'

джень, спрямованих на удосконалення практики складання та вико'

ристання бухгалтерської фінансової звітності, забезпечення адек'

ватності її вимогам користувачів в ринкових умовах.

СТАНОВЛЕННЯ ІТ�ЗАЙНЯТОСТІ 
У СИСТЕМІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Скрипник Ж. Г.
IY курс, група МО
41, 

спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна»

Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н, доцент

В економіці України відбувається зниження зайнятості у сфері

виробництва і збільшення в інформаційній сфері та сфері послуг,

створюються передумови для розвитку нових нестандартних форм

зайнятості. Інформаційно'комунікаційні технології все частіше роз'

глядаються як життєво важлива інфраструктура для інноваційного

розвитку всіх видів економічної діяльності. Як зазначає український

вчений А. Колот, економічний ресурс, який являє собою сукупність

і комбінацію інформації, знань, інтелекту, інновацій, настільки важ'

ливий, що його правомірно називати стратегічним, йому належить

майбутнє [1, c. 36].

Проблемам зайнятості, пов’язаної з інформаційно'комунікацій'

ними технологіями, у зарубіжній економічній науці приділяється

значна увага. Низка зарубіжних дослідників — В. Бріджес, Х. Мюрліс,

А. Прічард — присвятили свої праці аналізу дистанційної роботи.

Серед вітчизняних учених теоретичні та прикладні аспекти проблем

зайнятості населення набули розвитку в працях О. Грішнової,

А. Колота, Е. Лібанової, С. Мочерного, В. Петюха, а дослідження

інформаційного суспільства та «нової економіки» проводять В. Ба'

зилевич, В. Геєць, М. Семикіна та ін. науковці. У працях вищезга'

даних авторів розвиток інформаційно'комунікаційних технологій

розглядається з позицій їх загального впливу на економіку і ринок

праці. Однак в умовах формування посткризової моделі світової еко'
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номіки, коли майже всі її сфери потребують серйозної модернізації,

розвиток ІКТ стає, як ніколи раніше, одним із найважливіших

інструментів формування нового економічного укладу, призводе до

змін в структурі зайнятості, до появи нових її форм.

Сьогодні існує нагальна потреба збільшення частки ІТ'фахівців

в загальній структурі зайнятості української економіки. Незначна

частка ІТ'персоналу у структурі зайнятості в Україні пояснюється

низьким рівнем технологічного розвитку вітчизняної економіки,

значним поширенням нестандартних форм зайнятості, переходом

ІТ фахівців в неформальну зайнятість або самозайнятість, немож'

ливістю отримати гідну оплату за висококваліфіковану роботу в Ук'

раїні. Як наслідок, економіка нашої держави є недостатньо конку'

рентоспроможною, відставання в обробці та отриманні необхідної

інформації, невміння використовувати інформаційний ресурс і роз'

порядитися інтелектуальним потенціалом в кінці кінців супрово'

джуються втратою колишніх позицій не тільки на ринках інформації

та інтелектуальних досягнень, але також на ринках продуктів та

послуг, в споживчих секторах.

В умовах трансформаційного розвитку економіки, коли майже

всі її сфери потребують серйозної модернізації, індустрія інфокому'

нікацій стає, як ніколи раніше, одним із найважливіших інструментів

формування нового економічного укладу більш високого рівня.

Розвиток ІТ–сфери та ІТ'зайнятості буде сприяти підвищенню про'

дуктивності праці в усіх галузях економіки, ефективності викорис'

тання людських і матеріальних ресурсів. 

Високий рівень розвитку ІТ стане найважливішим чинником якіс'

ного поліпшення систем освіти і охорони здоров’я, реалізації про'

ектів адресної соціальної підтримки незахищених верств населен'

ня, забезпечення національної безпеки на сучасному рівні. Суттєва

зміна ситуації навряд чи може бути досягнута без докорінної зміни

структури фахівців, яких випускає система освіти, а також масової

перепідготовки професіоналів різних областей з їх орієнтацією на

широке використання інформаційних технологій. Таким чином,

сприяння ІТ'освіті та ІТ'зайнятості має важливе значення для до'

сягнення довгострокових цілей ефективного розвитку конкуренто'

спроможної економіки.
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Моделями узгодження інтересів в кібернетиці називають моделі,

які описують процеси і механізми одержання компромісних

рішень, стабільних та справедливих у тому чи іншому розумінні.

У математичній економіці поняття узгодження інтересів, рішень

і цілей конкретизується за допомогою таких понять, як збалансова?
ність, рівновага, оптимальність. Класичною сферою математично'

го аналізу узгодження інтересів суб’єктів конкурентної економіки

є дослідження моделей економічної рівноваги [1]. 

На підставі аналізу літературних джерел охарактеризуємо арсе'

нал економікоматематичних методів, придатних для застосування

у сфері узгодження інтересів: 

1. Теорія ігор. Прикладом використання теорії ігор для вирішен'

ня завдання узгодження інтересів економічних суб’єктів є модель

внутрифірмових взаємовідносин, розроблену Масаіко Аокі. У даній

моделі фірма описується як система рішень, заснована на торзі між

акціонерами'власниками та службовцями, де функції менеджмен'

ту полягають в узгодженні інтересів перших та других за допомогою

переговорів про структуру стимулів. При цьому менеджери контро'

люють три змінних: ціни, темпи зростання виробництва та пропорції

розподілу прибутків.

До категорії дій в умовах конфлікту інтересів, які є об’єктом те'

орії ігор, можна віднести також взаємодію підприємства й органів

державного управління з питань оподатковування. Цікавий кон'

цептуальний результат може дати застосування класичної гри, яка

моделює некооперативну поведінку двох ізольованих гравців, для

розгляду ситуації взаємодії Підприємства і Держави. 

2. Проблема вибору при наявності суперечливих інтересів може

бути формалізована як задача багатокритериальної (векторної) опти?
мізації, яка вирішується методами математичного програмування.

3. Розробка спеціальних моделей і процедур, призначених для

структуризації та формального представлення інтересів ОПР, здійс'
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нюється в рамках теорії корисності. Два найбільш поширених засоби

формалізації поняття інтересів — це відношення переваги та функ'

ція корисності. 

4. Балансовий метод, який являє собою «сукупність засобів забез'

печення узгодженості планів розвитку окремих виробництв». Роз'

витком балансового методу є балансові моделі, які характеризують

рівність (баланс) між надходженням і розподілом деякого ресурсу

або продукту. 

Альтернативою і доповненням до аналітичних методів є іміта'

ційне моделювання [2].

Прикладом імітаційних моделей, присвячених проблемі узго'

дження інтересів економічних суб’єктів, є модель узгодження плато'

спроможного попиту населення і пропозиції на ринку споживчих

товарів та моделі узгодження інтересів у сфері взаємодії підпри'

ємства і держави. 

Отже, за результатами викладеного матеріалу, можна зробити вис'

новок про доцільність застосування методу імітаційного моделюван'

ня як основного методу при побудові систем підтримки узгоджен'

ня інтересів економічних суб’єктів, в тому числі на рівні окремого

підприємства. В доповнення до даного методу дослідник має у своєму

розпорядженні апарат теорії корисності та багатокритеріальної оп'

тимізації — для підтримки прийняття рішень у багатоцільових

проблемах, які виникають внаслідок необхідності врахування інте'

ресів різноманітних суб’єктів, а також інструментарій балансових

моделей — для узгодження інтересів учасників крупних виробни'

чо'економічних систем. 
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Основною метою соціальної політики держави є підтримка

стабільності зайнятості та недопущення серйозного погіршення

матеріального становища найманих працівників у зв’язку з транс'

формуванням ринку праці. З розширенням процесів глобалізації та

пов’язаної з нею мобільністю трудових ресурсів, із загостренням

конкуренції виникла необхідність становлення ринку праці, макси'

мально мобільного та адекватного мінливим умовам кадрової полі'

тики. Сьогодні існує цілий ряд різних типів непостійної зайнятості,

які можна спостерігати на ринках праці тих чи інших країн. Щодо

українського ринку праці можна виділити два основних підтипи

непостійної зайнятості: зайнятість на визначений термін (сезонну,

тимчасову); випадкову зайнятість.

Зайнятості на визначений термін (сезонній, тимчасовій) відпо'

відають трудові відносини, розраховані на заздалегідь обумовлений

період часу (у т.ч. досить тривалий, 2–5 років), причому після його

закінчення вони можуть відновлюватися і продовжуватися. Непос'

тійна зайнятість може не підпадати під дію трудового законодавства

і регулюватися нормами цивільного права. В Україні чисельність

непостійних працівників досягла в 2011 р. понад 865,17 тис. осіб. Їх

частка у загальній чисельності зайнятих дещо нижча (4,3%) серед'

нього показнику по країнах ОЕСР. Як і в країнах ОЕСР, в Україні

охоплення працівників непостійною зайнятістю швидко збільшу'

вався: з 0,4% у 2004 р. до 4,6% в 2012 р. (рис. 1), таким чином, при'

ріст склав близько 4,2 відсоткових пунктів. 

Зростання непостійної зайнятості не було рівномірним. Різке під'

вищення рівня непостійної зайнятості спостерігалося в 2011 р. Цей

підйом, на наш погляд, був пов’язаний з чисто методологічними змі'

нами в статистичних процедурах вимірювання непостійної зайнятості

(з 2011 р. Держстат України почав використовувати варіативний пе'

релік видів непостійної зайнятості). Дані вибіркового обстеження

населення з питань економічної активності за 2011 р. дозволяють

виокремити з непостійної зайнятості тимчасову та випадкову. 
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Рис. 1. Динаміка рівня непостійної зайнятості в Україні 

в 2004–2012 рр.

Отже, нестандартні форми зайнятості суттєво розширюють

можливості особи при виборі підходящої роботи та дозволяють більш

ефективно використовувати свій соціально'трудовий потенціал, за'

довольняти власні потреби, у т.ч. й матеріальні. У цілому розвиток

нестандартних форм зайнятості є кроком до більшої гнучкості ринку

праці, що є об’єктивною тенденцією у всьому світі і в Україні зокре'

ма. Диверсифікація трудових відносин — явище настільки ж неми'

нуче, наскільки об’єктивними є сучасні технологічні й соціально'

економічні трансформації. 

Щоб структурні перетворення не призвели до значного погіршен'

ня становища найманих працівників, з одного боку, і не стали переш'

кодою на шляху припливу інвестицій в економіку країни — з іншого,

державі треба зберігати істотний вплив на ринку праці, а її політика

повинна бути чітко вивіреною та націленою на формування здорової,

освіченої, кваліфікованої робочої сили, здатної адаптуватися до змін. 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Стельмах Л. В.
V курс, група 5МАз, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 133
52
90
Науковий керівник: Щедрина М. А., ст. викладач

Необхідність дослідження зарубіжного досвіду аудиту ефектив'

ності виконання бюджетних програм обумовлена новизною сучас'

них методів і технологій управління бюджетними видатками, з одно'

го боку, та потребами застосування відповідних форм контролю за

виконанням бюджетів, з іншого. Об’єктами контролю є видатки

в сучасних умовах Секція 1



бюджетів, витрачання яких в сучасних умовах набуло формату дер'

жавних (бюджетних) програм. Складання та виконання бюджетних

програм спрямовується на створення ефективної системи контро'

лю й управління, підвищення підзвітності та фінансової

відповідальності на всіх рівнях державної влади. В основу розробки

бюджетних програм зарубіжні фахівці поклали поділ діяльності за

програмами і визначення завдань для різних міністерств. Це перед'

бачає з’ясування мети для кожної бюджетної програми і міністер'

ства та обчислення необхідних ресурсів для реалізації програм і до'

сягнення запланованих цілей як передумова ефективної діяльності.

У світовій практиці проглядаються тенденції до зростання видатків

з бюджетів країн, посилення актуальності ефективного використан'

ня бюджетних коштів, асигнованих на їх виконання, обумовлюють

необхідність запровадження інструментів контролю та їх удоскона'

лення, відповідних ускладненню механізмів розробки, ухвалення,

виконання та з’ясування наслідків втілення програм. У зарубіжній

практиці існує підхід до поділу суб’єктів контролю на ініціаторів та

виконавців. Згідно з цим підходом гілки розподіленої державної

влади мають розглядатися як ініціатори контролю, а створювана

ними вертикаль контролюючих структур — як його виконавці. Дер'

жавний фінансовий контроль виконання державних програм, як пра'

вило, реалізується на всіх рівнях державного та місцевого управління.

Оцінку виконання програм у відповідних формах здійснюють як

вищі органи державного аудиту (рахункові суди, рахункові палати,

національні управління аудиту), так і уповноважені органи держав'

ного контролю в системі виконавчої влади. 

В різних країнах проглядаються відмінності практики контролю

ефективності діяльності. У деяких країнах, зокрема Німеччині, Ні'

дерландах, США орган державного фінансового контролю організує

цю роботу через свій окремий департамент. В інших країнах конт'

роль виконання програми інтегрований з фінансовим контролем.

Утворення та поступова автономізація департаментів, відділів та

груп аудиту адміністративної діяльності є важливою особливістю

удосконалення структури зарубіжних органів державного фінансо'

вого контролю. Така практика застосовується у Великобританії,

Ірландії, Бельгії, Нідерландах, Данії, Швеції, Ісландії, Іспанії, Нор'

вегії, Австралії, Південній Кореї та інших країнах. В останні роки

такі підрозділи створюються в країнах Східної Європи та Балтії.

У зарубіжній практиці аудиту адміністративної діяльності приді'

ляється не менш важлива увага, ніж фінансовому аудиту. Звітність
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виконавців програм передбачає публічний нагляд за їх діяльністю

в рамках програм. Погляди контролерів (аудиторів) можуть вступати

в протиріччя з тим, як звітують ті, хто відповідає за виконання прог'

рами. У разі, коли ресурсів не вистачає, увага зосереджується на тому,

яким програмам надавати пріоритет. У цьому контексті висновки

виконавців за результатами контролю стають основою для прий'

няття рішень щодо майбутніх витрат бюджету. 

Результати узагальнення світової практики аудиту адміністра'

тивної діяльності, який в різних країнах відповідно має різні тради'

ції, у той же час дозволяють розрізнити два основних підходи до його

реалізації. У зарубіжній теорії і практиці державного фінансового

контролю оцінювання діяльності розкривають через низку термінів:

«вимірювання виконання» (performance measurement), «оцінювання

програм» (program evaluation) та «аудит адміністративної діяль'

ності» (performance auditing).

КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
КОМЕРЦІЙНИХ ВЕБ�РЕСУРСІВ

Теплова М. С.
7 курс, група МО
71, спеціальність «Менеджмент організацій»

Міжнародний Університет «Україна»
Науковий керівник: Пішеніна Т. І., д. е. н., професор

Історія проникнення електронних технологій у систему менедж'

менту тісно пов’язана з рухомою силою комерційних відносин. 

Досвід розвитку комунікації показує, що хронологічно процес

використання інформаційно'комунікаційних технологій (ІКТ) у ме'

неджменті починався з реалізації моделі, що передбачає комунікації

між двома суб’єктами господарювання (пізніше ця модель стала на'

зиватися Business'to'Business, або коротко B2B, бізнес — бізнесу).

Надалі були розроблені й впроваджені глобальні дистриб’юторські

системи, орієнтовані на сферу послуг, що надають можливості за'

мовлення й резервування квитків на різні види транспорту, послуги

бронювання в готельному бізнесі, морських круїзів, прокату авто'

мобілів тощо. Таким чином, ІКТ були виключно «внутрішнім» інст'

рументом ведення бізнесу. 

Розвиток інформаційного суспільства сприяв розвитку не лише ін'

формаційного, а й культурного обміну, пізнавального інтересу до жит'

тя інших країн, форм та видів відпочинку й оздоровлення. Сучасні

в сучасних умовах Секція 1



соціокомунікаційні підходи до формування ресурсів мають врахо'

вувати пізнавальні, культурні потреби користувача. Велике значен'

ня мають й естетичні та психологічні критерії. Завдання розробки

сучасного веб'ресурсу в системі менеджменту, особливо рекламного

та комерційного спрямування, передбачає у першу чергу аналіз та

дослідження таких аспектів як вивчення загальних підходів до ство'

рення якісних сайтів та виявлення специфічних критеріїв для конк'

ретної галузі бізнесу, особливостей інформаційного контенту галузі

знань, характеру цільової аудиторії кінцевих споживачів інфор'

маційного продукту. 

Водночас інформаційні ресурси є не лише об’єктом бізнесу, вони

є частиною формування суспільної свідомості, загальнолюдських

цінностей у менталітеті людей різних рас, націй, народів, релігій,

а також важливою часткою іміджу держави.

Сьогодні цей аспект якості продукту поки ще розташований у га'

лузі технічної якості, яка визначається поняттям «зручності» для

користувача (або клієнта). Слід зупинитися на основних критеріях,

запропонованих в існуючих дослідженнях інформаційної комерції,

а також узагальнити інтегровані критерії щодо поняття якості ін'

формаційного продукту, оскільки система менеджменту базується

на синтезі різних сфер суспільної діяльності.

Методологічною основою наших досліджень є загальнонаукові

підходи до наукового пізнання (системний, структурний, модельний,

порівняльний), з використанням методів класифікації, логічного

узагальнення та аналогії. Залучалися методи інформаційного, до'

кументознавчого та архівознавчого аналізу, що дало можливість

проаналізувати специфіку та розвиток веб'сайтів як докумен'

тально'інформаційних систем, окреслити комплекс актуальних пи'

тань формування й використання ресурсів загальнонаціонального

веб'сайту.

Комплексною теоретичною основою стали також дослідження

сучасних учених у галузі документознавства, що розглянуті в істо'

ріографічному розділі. До уваги взято комплексні концептуальні

засади економічної теорії, що розвиваються в працях філософів, пра'

вознавців, політологів, економістів, геологів, екологів, культурологів,

соціологів,
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СУТНІСТЬ БІЗНЕС�ПЛАНУВАННЯ 
ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ 

ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Турук О. Г.
асистент кафедри економіки та підприємництва, 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Питанням складання бізнес'планів розглядається в багатьох ро'

ботах, як зарубіжних так і вітчизняних науковців: Р. Уотермена,

О. М. Скібіцького, Н. Крилової, К. Кіпермана, Смаковська Ю.,

І. В. Ліпсіса, М. М. Алексєєва, В. Хруцькогота, Г. Д. Львовського,

В. Д. Маркової, А. Р. Полякова, В. А. Чичина, О. І. Пальчик, Г. Пі'

терса, С. Ф. Покропивного, Х. Роузена, Ю. І. Скирко, та ін. 

В умовах ринкової системи господарювання дане питання потре'

бує все більшого розгляду та систематичного доопрацювання з но'

вими підходами у відповідності до ринкових змін. Під час бізнес'

планування здійснюється оцінка можливостей підприємства,

виявляються та аналізуються сильні і слабкі сторони, при цьому

важливим є не завищувати показники що сприятиме мінімізації ри'

зиків. Бізнес'план дозволить підприємству значно зменшити кіль'

кість помилок та виявити приховані можливості.

В умовах ринкової системи господарювання жодне підприємство

не може працювати прибутково без ретельно опрацьованого плану.

Досвід організації підприємств свідчить, що планування їх діяль'

ності набуває все більшого значення в умовах швидких змін у сере'

довищі функціонування. Чим більш динамічним та невизначеним

стає середовище діяльності, тим більше порядку має бути на самому

підприємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та

оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є неза'

перечним свідченням незадовільного управління підприємством.

Успіх підприємницького проекту, незалежно від його масштабів,

сфери діяльності, форми організації бізнесу, неможливий без чітко'

го уявлення про перспективи, діяльності, без опрацювання

надійних орієнтирів і реального плану господарювання [1].

За призначенням бізнес'план є доцільно розділити на два види:

1) для внутрішнього використання — є обов’язковою складовою

ефективної діяльності підприємства, дозволяє скоординувати тру'

дові і розподілити фінансові ресурси та реально показати всі пози'

тивні та негативні сторони;

в сучасних умовах Секція 1



2) для зовнішнього використання — такий бізнес'план повинен

сприяти залученню інвесторів тобто бути певною бізнес'пропози'

цією, а також створювати умови для запрошення на роботу високо'

кваліфікованих кадрів.

Якісний бізнес'план дасть змогу розв’язати чимало завдань, ос'

новними серед яких є такі [2, c. 143–144]:

1) обґрунтування економічної доцільності нових напрямків роз'

витку;

2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, на'

самперед обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал;

3) визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто спо'

собів концентрації фінансових ресурсів;

4) підбір працівників, спроможних реалізувати даний план [3].

Бізнес'планування надає можливість фірмі оцінити свої можли'

вості та зрозуміти чи є доцільним даний вид діяльності, наскільки

підприємство забезпечене професійними трудовими кадрами і фі'

нансовими ресурсами для подолання труднощів та досягнення по'

ставлених цілей, оскільки завжди є актуальним повернення вкладе'

них коштів і отримання прибутку, це дозволить не витрачати час

і запобігти вкладенню грошей у нерентабельний бізнес. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Халанська А. В.
V курс, група 5МА, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050) 906
97
17
Науковий керівник: Іванова Л. В., старший викладач

Заробітна платня є основною формою винагороди робітників за

їх працю і забезпечує їх матеріальну зацікавленість в її результатах,

а також дуже часто є єдиним джерелом доходу робітників. З ураху'
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ванням показників оплати праці (фонду оплати праці) визначається

стратегія і тактика розвитку підприємства, вивчаються тенденції роз'

витку, глибоко та системно досліджуються фактори зміни резуль'

татів діяльності, обґрунтовуються плани та управлінські рішення,

здійснюється контроль за їх виконанням, встановлюються резерви

підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати

діяльності підприємства, його підрозділів, робітників.

Тому важливим є вирішення наступних завдань: визначити, які

системи та форми оплати праці використовуються на підприємстві,

проаналізувати їхню ефективність, дослідити підходи до їхньої оп'

тимізації, знайти можливі резерви збільшення заробітної платні,

дослідити та порівняти інформаційні системи, що призначені для

автоматизації роботи по оплаті праці та на основі отриманої інфор'

мації запропонувати нові підходи щодо організації оплати праці на

підприємстві.

У процесі виробництва споживається жива та уречевлена праця.

Уречевлена праця втілена в засоби виробництва (будівлі, машини,

сировина, добрива, пальне, запасні частини тощо),які переносять

свою вартість на продукт, що виробляється. Жива праця створює

нову вартість, частина якої споживається самими працівниками

і одержується у формі оплати праці.

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошо'

вому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноваже'

ний ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу чи

надані послуги. Розмір заробітної плати залежить від складності та

умов виконуваної роботи, професійно'ділових якостей працівника,

результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Об'

лік праці та її оплати повинен бути організований таким чином, щоб

сприяти підвищенню продуктивності праці, зміцненню трудової дис'

ципліни, підвищенню якості виробництва продукції, виконання робіт

і послуг. Заробітна плата складається з основної і додаткової оплати,

а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Основна за'

робітна плата — це винагорода за виконання роботи відповідно до ви'

значених норм праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних ста'

вок(окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів

для службовців. Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю

понад Установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особ'

ливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і ком'

пенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії,

пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

в сучасних умовах Секція 1



До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать

виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за

спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші

грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного

законодавства або які проводяться понад встановлені законодавчими

актами норми. Існують дві системи оплати праці: відрядна і погодин'

на. Створюються різні їх модифікації — відрядно'прогресивна, від'

рядно'преміальна, почасово'преміальна, акордна, акордно'преміаль'

на та інші. При відрядній системі сплачують за одиницю виконаної

роботи або одиницю виробленої продукції; при погодинній системі

сплачують за фактично відпрацьований час. У господарстві до одер'

жання продукції оплату можуть проводити за обсяг виконаних ро'

біт або відпрацьований час, а після одержання продукції робиться

остаточний розрахунок залежно від результатів господарювання. 

Тож прийнята на підприємстві система оплати праці повинна мо'

білізовувати працівників на досягнення кращих результатів у роботі.

НОРМАТИВНА БАЗА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ

Ханкішиєва А. Ф.
7 курс, група МО
71, спеціальність «Менеджмент організацій»,

Університет «Україна»
Науковий керівник: Пішенін І. К., к. е. н., доцент

Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства

та нормативних документів, які регламентують правила, процеси, ме'

тоди виготовлення та контролю продукції, а також гарантують без'

пеку життя, здоров’я і майна людей та навколишнього середовища.

Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.

Стандартизація в системі управління є своєрідним відображенням

об’єктивних законів еволюції технічних засобів і матеріалів. Вона не

є вольовим актом, який нав’язується технічному прогресу ззовні,

а випливає як неминучий наслідок відбору засобів, методів і ма'

теріалів, що забезпечують високу якість продукції на даному рівні

розвитку науки і техніки. З роками з’являються нові методи вироб'

ництва і матеріали, що призводить до заміни старих стандартів но'

вими. В цьому безперервному процесі головна мета полягає в тому,

щоб на якому завгодно етапі економічного розвитку суспільства

створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні.

Таким чином, об’єктивні закони розвитку техніки і промисло'

вості неминуче ведуть до стандартизації, яка є запорукою самої ви'
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сокої якості продукції, що може бути досягнута на даному історич'

ному етапі. Завдяки стандартизації суспільство має можливість

свідомо керувати своєю економічною і технічною політикою, дома'

гаючись випуску виробів високої якості.

В умовах науково'технічного прогресу стандартизація є унікаль'

ною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі наукові,

технічні, господарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні

аспекти. В усіх промислове розвинених країнах підвищення рівня ви'

робництва, поліпшення якості продукції і ріст життєвого рівня на'

селення тісно пов’язані з широким використанням стандартизації.

На Державне підприємство «Український науково — дослідний

та навчальний центр стандартизації та інформатики» покладена

розробка науково'технічних і економічних основ стандартизації,

перспективних планів комплексної стандартизації сировини, мате'

ріалів, півфабрикатів і готових виробів, стандартів на єдині методи

випробування продукції. Він виконує експертизу стандартів перед

їх затвердженням, проводить порівняльний аналіз рівня стандарти'

зації в Україні і зарубіжних країнах, надає інформацію з стандарти'

зації всім зацікавленим організаціям.

Технічні комітети з стандартизації створюються за рішенням

Держстандарту України для організації та забезпечення розроблен'

ня, розгляду, експертизи, погодження і підготовки до затвердження

державних стандартів України, інших нормативних документів зі

стандартизації, а також проведення робіт з регіональної та міжна'

родної стандартизації.

До роботи в технічних комітетах залучаються на добровільних за'

садах уповноважені представники заінтересованих підприємств, уста'

нов та організацій замовників (споживачів), розробників, вироб'

ників продукції, органів і організацій з стандартизації, метрології,

сертифікації, товариств (спілок) споживачів, науково'технічних та

інженерних товариств, інших громадських організацій, провідні

вчені та фахівці. На сьогодні в Україні створено 120 технічних ко'

мітетів.
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ОБЛІК І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: 
МСБО ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Хитренко Н. С. 
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит», 

тел. (097) 698
33
74
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н. доцент

Глобалізаційні та інтеграційні процеси, що супроводжують розви'

ток людства, активно впливають на економічне життя країн, регіо'

нів і окремих підприємств. В умовах активної співпраці та взаємодії

суб’єктів господарювання інтереси таких зацікавлених сторін, як

держава, інвестори, кредитори, контрагенти перетинаються і вихо'

дять за державні кордони. Інформаційною базою для прийняття

рішень зацікавленими сторонами є бухгалтерський облік, а саме

виникає потреба в удосконаленні нормативної бази регулювання

господарської діяльності підприємств у відповідності з міжнарод'

ними стандартами. 

Основні засоби є основою господарської діяльності підпри'

ємства. За їх допомогою, здійснюючи основну діяльність, суб’єкти

господарювання виготовляють готову продукцію, здійснюють про'

даж товарів, робіт та послуг. Виходячи із результатів аналізу норма'

тивних актів різних країн світу [4], можна зробити висновок, що

найчастіше у структурі основних засобів виділяються такі складові,

як: будівлі, споруди та передавальні пристрої; транспортні засоби;

інструменти, прилади, інвентар (у 77% розглянутих країн). У 66%

в окрему групу віднесено машини та обладнання, у 55% — бага'

торічні насадження, у 44% — капітальні витрати на поліпшення зе'

мель та тварини. Найменше із усіх складових основних засобів

виділяють земельні ділянки — у 33% розглянутих країн. Ще одним

важливим елементом для визначення відмінностей в обліковому

відображенні основних засобів є критерії їх визнання. У ході дослі'

дження було проаналізовано нормативні документи, що регулюють

визнання активів основними засобами таких країн, як Україна, Бі'

лорусь, Казахстан, Латвія, Молдова, Росія, США, Великобританія.

Було встановлено, що використовуються шість основних критеріїв

визнання активів основними засобами: наявність матеріально'ре'

чової форми; термін використання; вартісна межа; сфера викорис'

тання; мета створення або придбання; здатність активу приносити

економічні вигоди. Таким чином, у 88% розглянутих країн виділяють
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такий критерій, як наявність матеріально'речової форми; у 77% —

встановлюють мінімальний термін використання та сферу викорис'

тання; у 22% країн встановлюють мінімальну вартісну межу, мету

використання та здатність активу приносити економічні вигоди [2].

Отже, витрати, що формують вартість об’єкта основних засобів, — це

грошове вираження вартості, за якою об’єкт купують (будують, спо'

руджують), доставляють і доводять до готовності для експлуатації

плюс передбачувані витрати на його ліквідацію після закінчення

терміну експлуатації. В бухгалтерському обліку основні засоби відоб'

ражаються у деталізованому вигляді відповідно до національних по'

ложень бухгалтерського обліку і плану рахунків. Отже, на підставі

порівняльної характеристики МСБО 16 та П(С)БО 7 можна сказа'

ти, що зазначені нормативні документи, поряд з тотожними, міс'

тять відмінні положення. Таким чином, проведений аналіз складу

і порядку визнання основних засобів показав, що у різних країнах

світу вони не містять суттєвих відмінностей. Це пояснюється тим, що

основою для національних стандартів у більшості країн є МСФЗ,

які у ході розвитку глобалізаційних процесів, що супроводжуються

конвергенцією облікових систем, допомагають гармонізувати

національні облікові системи шляхом приведення їх до спільних

принципів і методик. 
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МАРКЕТИНГОВІ КАНАЛИ ЗБУТУ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Хілюк Ю. О.
I курс, група Мр(м)
1.1, спеціальність «Маркетинг»

Луцький інститут ВМУРоЛ «Україна»
Науковий керівник: Рейкін В. С., к. е. н., доцент

Головним у маркетинговій політиці розподілу є формування від'

повідних каналів. Важливість цього питання визначається такими

обставинами:

– вибраний канал розподілу справляє принциповий вплив май'

же на всю маркетингову програму підприємства;

– формування каналу розподілу передбачає укладення тривалих

комерційних угод з його суб’єктами, які потім дуже важко змінити,

нехай навіть вони й будуть помилковими;

– між суб’єктами каналів часто виникають конфлікти, які пога'

но відбиваються на результатах збутової діяльності підприємства;

– користувач каналами розподілу (продуцент товарів) часто тією

чи іншою мірою втрачає безпосередній контроль над ринком збуту. 

Виходячи із цього, формування каналів розподілу треба здійс'

нювати, ретельно дотримуючись певного перевіреного практикою

алгоритму.

Так, формуючи канали розподілу власної продукції, підприємство

мусить знайти відповіді на три запитання. 

Першим із них є запитання стосовно того, який канал розподілу

забезпечить найширше охоплення цільового ринку.

Щоб досягти найширшого охоплення цільового ринку, визнача'

ють щільність розподілу, а також типи посередників, яких залуча'

тимуть до роздрібного продажу товарів.

Існують три типи щільності розподілу товарів підприємства:

1) інтенсивний — товари розміщуються скрізь, де це можливо

(як правило, масові товари повсякденного попиту);

2) селективний (вибірковий) — товари розміщуються лише на

кількох торговельних підприємствах у даному районі чи місті, при'

чому одному з них можуть надаватись переваги чи пільги (так зва'

не право «першої руки»);

3) ексклюзивний (виключний) — товари розміщуються тільки

на одному торговельному підприємстві в даному районі чи місті

(автомобілі, предмети розкошів, дорогий одяг чи парфуми). 
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Другим є запитання стосовно того, який канал розподілу буде

найліпше задовольняти потреби споживачів цільового ринку. Таке

задоволення потреб забезпечується наявністю відповідної інфор'

мації, зручністю контактування, різноманітністю асортименту то'

варів та послуг торгових підприємств.

Так, наявність інформації формує знання покупців про товари,

їх властивості. Правильно вибрані посередники можуть забезпечити

покупців необхідною інформацією через проведення ефективних пре'

зентацій товарів, виставок, демонстрацій, персонального продажу.

Зручність контактування для покупців також має велике значення.

Правильно вибраний посередник має бути завжди до послуг спожи'

вача, що економить час останнього, ліквідує перешкоди в процесах

купівлі'продажу, полегшує доступ споживача до товарних пропозицій. 

Різноманітність асортименту має відповідати характеру заінте'

ресованості покупців у товарах'конкурентах і комплементарних то'

варах, з яких вони завжди можуть вибрати потрібні.

Послуги кваліфікованих продавців є особливо важливими для

продажу нових товарів, а також таких, що є технічно складними,

потребують спеціальної упаковки, знання правил експлуатації тощо.

І, нарешті, третім є запитання, який саме канал забезпечить під'

приємству найбільший прибуток. Такий прибуток визначається ме'

жами дохідності й собівартості кожного типу каналу, типами його

суб’єктів. Собівартість каналу — критична величина. До неї належать

витрати на збут, рекламу, продаж та ін. Міра, якою кожен суб’єкт

каналу бере на себе ці витрати, визначає прибутковість кожного

з них і каналу в цілому.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 
В УКРАЇНІ

Хрещенюк В. В.
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит»

к. тел. (097) 686
86
34
Науковий керівник: Писанка Н. С., старший викладач

Організацію виконання Державного бюджету України здійснюють

Міністерство фінансів України і його органи. Організацією вико'

нання місцевого бюджету займаються фінансові управління і від'

діли при виконкомах відповідних рад народних депутатів. Кожен

вищестоящий фінансовий орган здійснює організацію виконання

в сучасних умовах Секція 1



всіх бюджетів у зоні адміністративно'територіальної одиниці. Напри'

клад, райфінвідділ поряд із виконанням районного бюджету органі'

зовує виконання всіх бюджетів району, тобто сільських, селищних,

міських, міст районного підпорядкування. Обласне фінуправління

організовує виконання обласного бюджету і всіх бюджетів, які на'

лежать до бюджету області. Головні бухгалтерії Міністерства фінансів

України, Міністерства фінансів АРК, облфінуправлінь здійснюють

інструктаж і контроль щодо питань організації, порядку та методи'

ки ведення бухгалтерського обліку і складання звітності в нижчес'

тоящих фінансових органах, у головних розпорядників кредитів

і централізованих бухгалтеріях.

Бухгалтерії районних і міських фінвідділів проводять інструктаж

і контроль щодо питань обліку і звітності в сільських, селищних,

міських, містах районного підпорядкування, виконавчих комітетах

рад народних депутатів, у головних розпорядників кредитів і цент'

ралізованих бухгалтеріях.

Представники бухгалтерії беруть участь у ревізіях виконання бю'

джету і кошторисів установ, які перебувають на цьому бюджеті. Конт'

роль за постановкою обліку і звітності про виконання бюджету і кош'

торисів витрат бухгалтерії фінансових органів здійснюють шляхом:

1) проведення перевірок і оглядів на місцях;

2) розгляду отримуваних періодичної та річної звітності.

Бухгалтерії фінансових органів повинні систематично здійснювати

контроль за проведенням заходів щодо централізації та автомати'

зації обліку у великих бюджетних установах, централізованих бух'

галтеріях і нижчестоящих фінансових органах.Всі операції з вико'

нання бюджету потрібно зафіксувати у таких документах:

1) розписах;

2) довідках; 

3) розпорядженнях;

4) повідомленнях;

5) висновках;

6) платіжних дорученнях; 

7) звітах;

8) меморіальних ордерах;

9) книгах;

10) карточках. 

Відпрацьовані документи бухгалтерського обліку зберігаються

в пожежостійких шафах на замку. Доступ до архіву може здійснюва'

тися тільки з відома головного бухгалтера або керівника установи.
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Незважаючи на це, просту систему можна застосовувати в таких орга'

нізаціях, як школи, лікарні, житлово'експлуатаційні контори,

фінансові органи тощо, тобто там, де головним призначенням бух'

галтерського обліку є контроль за рухом засобів і виконанням

фінансового кошторису. Так, 31.03.2000 р. за № 07'06/246'2260 Го'

лова Державного казначейства України затвердив нову концепцію

розвитку Державного казначейства за умов функціонування єдино'

го казначейського рахунка.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ 
З ОПЛАТИ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Целіга І. В.
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит», 

к. тел. (097) 698
33
74
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н., доцент 

На всіх етапах розвитку економіки і суспільства матеріальна вина'

города за працю була і залишається надалі найважливішим трудовим

стимулом. Конституція України гарантує кожному громадянину

право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя

працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується.

Заробітна плата — це грошовий вираз вартості робочої сили, яка

є товаром, її ціна. В сучасних умовах ціна робочої сили визначаєть'

ся попитом і пропозицією, але в основі ціни лежить її вартість. 

Згідно із Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт'

ність», заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у гро'

шовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповнова'

жений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу [1].

Ситуація, коли зайнятість не формує гідний рівень життя, є загроз'

ливою. Неможливість отримання високої оплати праці призводить

до знецінення соціальних цінностей, зневажання гідності людини,

зневіри у власні сили й загалом формує незадоволеність працею та

життям, зумовлює низький рівень продуктивності праці, тобто є руй'

нівною для стану професійного розвитку працівника. На особливу

увагу заслуговує проблема з підвищення оплати праці на селі. Не

може продуктивно працювати робітник'аграрій, коли оплата його

праці не забезпечує найнеобхідніших фізіологічних та духовних

потреб. Економія на оплаті праці дорого обходиться працедавцям:

окрім низької продуктивності та якості роботи через відсутність на'

лежної мотивації, у таких підприємствах посилюються тенденції

в сучасних умовах Секція 1



розкрадання майна і прихованого саботажу. Для повноцінної інтен'

сифікації виробництва недостатньо оновити машинно'тракторний

парк, підвищити родючість ґрунту, застосовувати сучасні агротехно'

логії; перелічені заходи будуть марними та не виправдають сподівань

без приділення значної уваги людському фактору. Оплата праці селян

щонайменше має бути виведена на рівень середнього народногоспо'

дарського показника з поступовим подальшим наближенням до

європейських стандартів оплати праці. Встановлення та забезпечення

високих соціальних стандартів життя населення є найвищим пріори'

тетом уряду. Наукові дослідження в цьому напрямі є надзвичайно ак'

туальними, а впровадження їх результатів є, без перебільшення,

рушійним важелем народного господарства країни. Помилки у розра'

хунку цього показника можуть відкинути Україну на десятиліття на

узбіччя світової політики. Інтеграція до Європи неможлива без підви'

щення рівня життя громадян України, забезпечення їх першочерго'

вих та духовних потреб на високому рівні. Якби інтеграція відбулася

саме сьогодні, то десятки мільйонів українців при наявних заробітках

були б просто розчавлені європейськими цінами [3]. 

Необхідно звертати особливу увагу на мотиваційні заходи в орга'

нізації та стимулюванні праці на підприємстві, серед яких значного

розповсюдження набрали преміювання, доплати та надбавки. Також

треба організувати якомога позитивний психологічний клімат в се'

редині колективу, завдяки якому буде проявлятися ініціативність

працівників та зростатиме ступінь відповідальності за виконану ро'

боту. Основним і визначальним елементом трудового процесу є пра'

цівник з його вмінням і кваліфікацією, відношенням до праці, потре'

бами й можливостями їхнього задоволення. Заробітна плата повинна

залежати безпосередньо від результатів праці й у той же час вплива'

ти на його показники, стимулювати розвиток виробництва, ефек'

тивність роботи, підвищення кількісних і якісних результатів праці. 
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ 
В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНЇ ІНФОРМАЦІЇ

Чаюн Л. Л.
6 курс, група ЗОА
61, спеціальність «Облік і аудит», 

к. тел. (097) 686
86
34
Науковий керівник: Писанка Н. С., старший викладач 

В сучасних умовах господарювання ефективність діяльності

підприємства залежить від повноти, достовірності та своєчасності

економічної інформації. Вітчизняна система бухгалтерського

обліку в основному орієнтована на виконання функцій розрахунку

бази оподаткування. Економічна інформація є сукупністю даних, які

характеризують економічну сторону господарської діяльності під'

приємства, а також забезпечують причинно'наслідковий зв’язок

між системою, що управляє, та системою, що підлягає управлінню.

На частку економічної інформації припадає більше половини за'

гальної сукупності вихідних даних, які використовуються під час

розробки, прийняття та контролю за реалізацією управлінських

рішень. Система контролю повинна забезпечити достовірність по'

казників, які формуються тавідображаються в системах планування,

обліку та аналізу. Сутність контролю в найбільш загальній формі

можна визначити як систему спостереження та перевірки процесу

функціонування та ефективного стану об’єкту, що управляється

для того, щоб оцінити обґрунтованість та ефективність прийнятих

управлінських рішень та результатів їх виконання,виявити відхи'

лення від вимог цих рішень, усунути несприятливі ситуації та сиг'

налізувати про них компетентним органам.

У системі бухгалтерського обліку за допомогою фактичного каль'

кулювання відображається виконання запланованого обсягу діяль'

ності та рівня витрат в процесі її здійснення. Калькулювання фак'

тичної собівартості, що відноситься до облікової системи надає

інформацію про наявність розбіжностей між фактичним станом

системи, що підлягає управлінню, та запланованими показниками

тавідображає відхилення від плану. Виявленні розбіжності повинні

акцентувати увагу суб’єкта управління наконкретних відхиленнях від

плану, з метою виявлення винуватців відхилень, визначення мож'

ливих наслідків та найкоротших шляхів їх усунення. Економічний

аналіз займає важливе місце в системі економічної інформації та

системі управління. Він необхідний для економічного обґрунтування

в сучасних умовах Секція 1



управлінських рішень і контролю за їх виконанням. Планові та звітні

калькуляції є основою економічного аналізу в розрізі статей каль'

куляції,що дозволить виявити відхилення та фактори відхилень,

усунути недоліки в діяльності окремих підрозділів, виявити резерви

зниження собівартості та удосконалити планові показники на на'

ступний період.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що спостере'

ження за рухом активів в процесі господарської діяльності у вар'

тісному виражені через системи планування, обліку та економічного

аналізу, контролю максимального прибутку. Для створення нової,

більш ефективної системи економічної інформації пропонуємо

привести у відповідність методику здійснення калькулювання та

використання його результатів у підсистемах планування, обліку та

економічного аналізу, що дозволить надавати необхідну інформацію

для прийняття найбільш обґрунтованих управлінських рішень, своє'

часно впливати на хід процесів господарської діяльності. Тому вва'

жаємо за необхідне всю діяльність в сфері калькулювання покластина

бухгалтерів'аналітиків, які поєднуватимуть обов’язки з плануван'

ня, відображення в обліку напідставі фактичних даних та наступно'

го аналізу собівартості визначеної групи об’єктів калькулювання. Це

сприятиме підвищенню якості планових калькуляцій, прискоренню

обробки інформації в бухгалтерському обліку за рахунок відобра'

ження планових даних в обліку, оперативному виявленню та аналізу

відхилень, здійсненню детального та глибокого аналізу, що в свою

чергу сприятиме своєчасному виправленню недоліків і помилок

у ході господарської діяльності підприємства.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ 
ЯК ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ 

СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Черкас А. В.
асистент кафедри фінансів, обліку і аудиту 

Полтавського інституту економіки і права, 
аспірант кафедри фінансів та кредиту 

Полтавської державної аграрної академії

Вступ. Функціонування будь'якої системи управління вимагає

правильної організації інформаційного забезпечення, тобто наявності

сукупності оброблених зведень про стан об’єктів фінансово'госпо'
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дарської діяльності, що задовольняють вимоги керуючого блоку.

У свою чергу інформаційне забезпечення містить у собі інформацій'

ну систему, що володіє необхідним інформаційним фондом і систе'

мою інформаційних потоків. 

Основною проблемою українських підприємств є інформаційне

забезпечення діяльності фінансового менеджера для того, щоб він

спираючись на отриману інформацію, зміг прийняти правильне

управлінське рішення. 

Результати дослідження. Інформація, що збирається в системі

контролінгу для оброблення й аналізу, повинна відповідати певним

вимогам: 1) своєчасність; 2) вірогідність; 3) ревалентність (суттє'

вість); 4) корисність; 5) повнота; 6) зрозумілість; 7) регулярність

надходження.

Вищенаведені аргументи підтверджують необхідність автоматиза'

ції всього інформаційного процесу на підприємстві. Використання

засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити

проблеми точності та оперативності інформації, що обумовлено ря'

дом факторів, основними з яких є: здійснення вибірки інформації

з великої кількості даних; виконання складних математичних роз'

рахунків; обробка і зберігання великої кількості однакових в струк'

турному плані одиниць облікової інформації; одержання в лічені

хвилини паперових копій будь'якого документу; багаторазове від'

творення будь'яких дій.

Питанням автоматизації процесу збору й обробки інформації

присвячені роботи вчених Нарибаєва К. Н., Ісакова В. И., Розен'

берга М. Я., Островського О. М.

Система інформаційних потоків контролінгу повинна бути ор'

ганічно вбудована в загальну систему інформаційних потоків під'

приємства, інакше відбудеться відторгнення співробітниками

підприємства нав’язаної їм системи контролінгу. У рамках роботи із

впровадження системи контролінгу відбуваються перебудова й оп'

тимізація всієї системи інформаційних потоків на підприємстві. 

Якщо служба контролінгу бере на себе наведення порядку в еко'

номіці підприємства, то доцільно включити автоматизацію в сферу

інтересів служби контролінгу. Відділ автоматизації займається на'

писанням програм, їхнім налагодженням, виявленням помилок

у покупних програмах, установкою комп’ютерів на робочих місцях,

а служба контролінгу може займатися постановкою завдання, щоб

не втратити головну мету автоматизації — підвищення ефектив'

ності роботи фінансово'економічних служб. 
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В ринкових умовах господарювання автоматизація процесу управ'

ління підприємством дає можливість економити підприємству свій

час та кошти, а головне своєчасно приймати ефективні управлінські

рішення, адже керуючий блок має перед собою всю необхідну ін'

формацію по діяльності підприємства загалом.

Висновки. Оскільки формовані реалії жадають від керівників мати

під рукою оперативну інформацію про динаміку основних фінан'

сових, бухгалтерських показників господарської діяльності в наймен'

ші строки, основною метою і призначенням інформаційних потоків

є оптимізація роботи підприємства. Для досягнення поставленої

мети, невід’ємною частиною являється автоматизація інформацій'

них потоків контролінгу, що дає можливість своєчасно прийняти

необхідні управлінські рішення керуючими особами відповідного

блоку підприємства. 

СТАН КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ: 
СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОФЕСІЇ

Чистякова К. О.
студентка ІІ курсу, спеціальності «Менеджмент організацій», 

Кіровоградського інституту розвитку людини
Науковий керівник: Черненко О. В., 

старший викладач кафедри фінансів, 
менеджменту та адміністрування

Актуальність дослідження. Підготовка майбутніх фахівців еко'

номічного профілю для забезпечення належного функціонування

та прогресивного розвитку національної економіки є не тільки зав'

данням вищих економічних та неекономічних вищих закладів

освіти, які вирішують нагальні галузеві проблеми. Це, передусім,

в центрі уваги академічної науки, державних органів управління

освітою, економістів'практиків. Розвиток ринкових процесів в Ук'

раїні, з одного боку, вимагає вдосконалення економічної освіти, праг'

нення інтеграції у світовий освітній простір та членство у системі

Болонського процесу, з іншого, переорієнтовують вищу економіч'

ну освіту на дотримання європейських стандартів. Першочергові та

стратегічні завдання цього напряму визначені Концепцією розвит'

ку економічної освіти в Україні і Комюніке Конференції Міністрів

країн Європи 19–20 травня 2005 р. 

Суттєвий внесок у дослідження проблеми економічної освіти

зробили такі вчені як: Г. Башнянин, В. Базилевич, А. Гальчинський,
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І. Малий В. Тарасевич, та ін. Специфіці професійної праці молодо'

го спеціаліста присвячені праці О. Абдулліної, О. Карпової, З. Кур'

лянд, Н. Ничкало, А. Семенової, Р. Хмелюка, Г. Щедровицького та ін.

Нами було проаналізовано державний національний класифікатор

професій (ДК 003:2010) для з’ясування сутності понять: «робота»,

«професія», «спеціальність», а також вивчення того, які внесено

нові професії економічного фаху.

Постановка проблеми. Проблеми професійно'економічної осві'

ти наразі призвели до дефіциту кваліфікованих кадрів, які здатні

після здобуття відповідного освітньо'кваліфікаційного рівня знай'

ти своє місце на ринку праці, адаптуватися в умовах швидкоплин'

ної, невизначеної національної економіки, розв’язувати складні

сучасні задачі підприємства на високому професійному рівні. Зміна

середовища умов життєдіяльності майбутніх фахівців економічного

профілю вимагає зміни технологій та інструментарію їхньої про'

фесійної підготовки.

Однак, на ринку праці залишаються актуальними деякі професії

економічного профілю, які є зовсім новими для реалій України.

Важливим фактором у виборі майбутньої професії молодою люди'

ною є внутрішня мотивація разом з поєднанням уподобань, інтере'

сів, здібностей. Фактично це і є основою професійної орієнтації

людини.

Як показали результати нашого дослідження, розвиток ринкової

економіки в Україні спричинив появу нових професій, що свідчить

про пріоритетний напрямок розвитку вищої економічної освіти, яка

сьогодні в Україні залишається на периферії інтересів суспільства

і економічної науки. Система вищої економічної освіти поки все

ще орієнтована на знання, уміння й навички як кінцеву ціль, як ре'

зультат і рівень знань, що слугує основним критерієм в оцінюванні

студентів у процесі навчанні та отриманні фахової Розвиток ринко'

вих відносин в незалежній Україні за останні двадцять років зумо'

вив реорганізацію процесу підготовки фахівців у галузі економіки,

коли трансформація української економіки і встановлення євро'

пейських орієнтирів стають незмінним аргументом перебудови су'

часного суспільства. Саме тому, основою для вдосконалення системи

вищої школи стали ринкові відносини, які вимагають швидкої ре'

акції на зовнішні чинники, що змінюються, та потреби суспільства

щодо впровадженні нових інноваційних технологій.

В сучасних умовах актуалізується проблема створення моделі

економічної освіти, яка відповідала б розвитку світових освітніх

в сучасних умовах Секція 1



систем, відображала би прогресивні тенденції нового століття і од'

ночасно зберігала, розвивала національні традиції.

Отже, фахівці з вищою економічною освітою залишаються акту'

альними на ринку праці і усі нові економічні професії є затребува'

ними.

ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, 
ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

Шаповал І. О.
5 курс, спеціальність «Облік і аудит», тел. (093) 735
44
97

Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н., доцент

Із відомих на сьогоднішній день факторів виробництва одним із

головних, а частіше і основних, який вимагає найбільших затрат,

є праця. Економічні перетворення, які здійснюються в Україні про'

тягом останніх років спрямовані на реформування господарського

механізму адекватного ринковій економіці. Виробництво кожної

країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими фактора'

ми є кадри, праця та її оплата. В цілому ефективність виробництва

залежить від кваліфікації робітників, їх використання, що впливає

на обсяг і темпи збільшення виробленої продукції, використання

матеріально'технічних засобів. Використання трудових ресурсів

пов’язано зі зміною показника продуктивності праці. На ріст же

продуктивності праці впливає система оплати праці, тому що вона

є стимулюючим фактором для росту кваліфікації праці, підвищен'

ня технічного рівня виконаної роботи. Все залежить від людей, їх

кваліфікації, уміння і бажання працювати. А заробітна плата є саме

тою причиною, що приводить робітника на його робоче місце. 

Заробітна плата — винагорода, обчислена, зазвичай, у грошово'

му виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений

ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір

зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, про'

фесійно'ділових якостей працівника, результатів його праці та гос'

подарської діяльності підприємства. 

На сьогоднішній день багато науковців досліджують питання

оплати праці, проблему її організації та нормативно'правового за'

безпечення, документування розрахунків з оплати праці, удоскона'

лення організаційно'економічного механізму управління оплатою

праці. 
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Серед науковців, які приділяють особливу увагу дослідженням

обліку праці та її оплати є Абалкін Л. І., Бутинець Ф. Ф., Волгін М. О.,

Генкін Б. М., Голов С. Ф., Гончарова А. В., Калина А. В., Капус'

тін Є. І., Карпухін Д. М., Колосова Р. П., Маневич Ю. Л., Мошенсь'

кий М. Г., Нікіфорова А. А., Погосян Г. Р., Ракоті В. Д., Семенов Г. А.,

Сотченко Ю. К. та інші. 

Крім того, окремі аспекти обліку, аналізу і аудиту безпосередньо

на підприємствах галузі недостатньо висвітлені в економічній літе'

ратурі. Отже, дослідження обліку і аналізу витрат на оплату праці на

окремо взятому підприємстві є дуже назрілим, в цьому і полягає ак'

туальність теми, що досліджується.

Метою є вивчення теоретичних та методичних основ обліку,

аналізу і аудиту витрат на оплату праці на підприємстві, закріплення

і поглиблення знань, отриманих в процесі навчання, вирішення

поставлених задач та логічне їх обґрунтування, розробка певних

пропозицій, щодо удосконалення методики обліку і аналізу витрат

на оплату праці з врахуванням національних стандартів. 

РОЗВИТОК КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ 
ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Шафранова К. В.
к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД,

Житомирський економіко
гуманітарний інститут 

В умовах глобалізації, поглиблення міжнародного поділу праці

та кооперування Україна входить у систему світового господарства як

країна з високим рівнем відкритості економіки, що передбачає роз'

ширення взаємозв’язків з іншими країнами та залежності від них.

Перспективи зовнішньоекономічного розвитку розглядаються з ог'

ляду на експортний потенціал країни, який визначає конкурентні

переваги країни на світовому ринку. Експортний потенціал країни

в цілому складають експортні потенціали окремих регіонів, що

є активними самостійними структурними одиницями у зовнішньо'

економічних відносинах. Вони визначають не лише забезпеченість

національної економіки ресурсами, а й здатність системи до роз'

витку на базі наявних ресурсів.

Питання формування і розвитку експортного потенціалу регіонів,

дослідження їх ролі у загальнонаціональному експортному потенціалі

є досить актуальним і простежується у працях таких економістів як
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Т. М. Мельник, Н. М. Пирець, О. В. Пирог та ін. Проте питання кіль'

кісного та якісного визначення експортного потенціалу регіонів та

його впливу на зовнішньоекономічні зв’язки є недостатньо дослі'

дженим. У зв’язку з цим побудова кластерної моделі розвитку

регіону може стати логічним завершенням кількісних та якісних

розрахунків визначення рівня експортного потенціалу регіонів, що

крім того сприятиме активному залученню органів державної вла'

ди регіону до тісного співробітництва та через них буде реалізовува'

тися процес державного регулювання на регіональному рівні. 

Використовуючи системно'структурний підхід до формування

кластерів, можна виділити наступні етапи їх створення на базі про'

відних підприємств. Початковим етапом формування будь'якого

кластера є прояв ініціативи і створення потенційного ядра кластера.

Ним, як правило, виступає велика фірма або співтовариство схожих

фірм, які за допомогою вертикальних і горизонтальних зв’язків взає'

модіють з іншими організаціями, що беруть участь у кластеризації.

Далі виявляються фактори, які позитивно впливають на створення

того чи іншого кластера (наявність крупних підприємств, спеціалі'

зованих учбових та науково'дослідницьких закладів, потенційних

споживачів тощо). 

На наступному етапі (аналіз потенційних можливостей класте'

ра) розглядаються альтернативи використання ресурсів та способи

досягнення намічених початкових завдань. Після цього визначають'

ся форми взаємодії між учасниками, оскільки кластери є наслідком

комбінації діяльності підприємств різних галузей, що випускають

готовий продукт у формі механізмів, матеріалів, інформаційних ре'

сурсів тощо. Так, новим етапом стане формалізація його учасників:

інвесторів, постачальників матеріальної продукції, інформаційних

та людських ресурсів, споживачів кінцевої продукції. А визначення

стратегії забезпечить успішність функціонування і розвитку класте'

ра зазначеного типу. Запропоновані етапи дозволяють структурува'

ти процес кластерізації та окреслюють логічну послідовність не'

обхідних процедур при формуванні кластерів на базі взаємодіючих

підприємств.

Отже, кластерний підхід дозволяє змінити зміст регіональної про'

мислової політики, направляючи зусилля органів влади не на під'

тримку окремих підприємств і галузей, а на розвиток системи взаємин

між суб’єктами економіки і державними інститутами. А відповідно до

цього, в контексті кризових явищ в усіх галузях економіки, доціль'

ним є розглянути можливість створення промислових кластерів. 
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Таким чином, регіональний розвиток зовнішньоекономічної діяль'

ності пов’язаний з формуванням нових інноваційних форм розміщен'

ня продуктивних сил — кластерів, які ґрунтуються на нових знаннях. 

ЕКОНОМІКО�МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ 
ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ

Шеренгова Н. В.
V курс, група ЕК
52, спеціальність «Економічна кібернетика»,

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (067) 282
87
96
Науковий керівник: Гуріна О. В., к. е. н., доцент кафедри

З аналізу економіко'математичних моделей вибору оптимальної

виробничої програми підприємства випливає висновок по те, що

слід враховувати всілякі обмеження у різному поєднанні. Економіко?
математична модель задачі.

1. Обмеження на обсяг випуску продукції:

а) у натуральних одиницях: 

(1)

б) у вартісному виразі: 

(2)

де    хij — шуканий обсяг випуску виробів; 

Аi
min, Аj

max — відповідно найменший і найбільший рівень потреби

в виробі; 

Pi — ціна виробу і'го виду; 

P — товарний випуск продукції у вартісному виразі.

2. Обмеження на фонд часу виробничого обладнання:

(3)

де Aij
hlk — норма витрат часу; 

Bhlk — реальний річний фонд часу роботи обладнання; 

yhlk — кількість одиниць додаткового обладнання.

3. Обмеження на виробничі площі:
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де Sh — норма площі на встановлення одиниці обладнання h'ї групи;

Sk — наявна вільна виробнича площа k'го цеху.

4. Обмеження на розмір капіталовкладень:

(5)

де Ph — ціна одиниці обладнання h'ї групи; 

E — обсяг капіталовкладень, призначених для придбання ново'

го обладнання.

5. Обмеження на трудові ресурси: 

(6)

де dkl
sij — норма витрати часу робітника; 

Dlk
s — реальний річний фонд часу роботи робітників; 

f kl
s — річний реальний фонд часу роботи одного робітника;

Zkl
s — додаткова кількість робітників.

6. Обмеження на фонд заробітної плати: 

(7)

де rs — заробітна ставка робітника; 

— середня річна заробітна плата робітника; 

Ф — фонд заробітної плати.

7. Обмеження на матеріали:

(8)

де µτij — норма витрат матеріалу; 

Mτ — ліміт матеріалу; 

Wτ — шукане значення додатково закупленого матеріалу τ'го виду.

8. Обмеження на грошові ресурси, виділені на придбання мате'

ріалу:

(9)

де      — ціна одиниці матеріалу виду τ; 

— фонд грошових ресурсів, що виділені на придбання мате'

ріалів.
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Визначаємо критерій оптимальності. Максимізація сумарного

прибутку матиме вигляд:

(10)

де Cij — повна собівартість виготовлення одиниці виробу.

Задача оптимізації річного плану підприємства може підпоряд'

ковуватись не тільки критерію (10). Іншими критеріями оптималь'

ності для даної задачі можуть бути такі:

а) мінімізація сумарної собівартості продукції підприємства:

(11)

б) мінімізація сумарної трудомісткості випуску продукції:

(12) 

в) максимізація товарної продукції у вартісному виразі:

(13)

г) максимізація рівня рентабельності: 

(14)

де F — вартість основних фондів; 

eij — норматив нормованих оборотних засобів на i'й виріб, виго'

товлений j'м виробничим способом).

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

Шерстобітова І. М.
VІ курс, група ТіКД
52, 

спеціальність «Товарознавство і комерційна діяльність»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (067) 650
17
50

Науковий керівник: Юлдашев Н. М., к. е. н., доцент

Аналіз і оцінка конкурентоздатності підприємств має важливе зна'

чення для формування внутрішньої і зовнішньої економічної галу'

зевої політики держави щодо визначення можливостей входження

в світові ринки певної групи товарів. 
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В економічній практиці використовуються різні прийоми до ви'

значення конкурентоздатності підприємств, що ускладнює процеси

вибору найбільш доцільних з них. Оскільки єдиної методики оцінки

конкурентоздатності підприємства не існує, та взагалі проблема до'

сягнення конкурентоздатності підприємств розроблена недостатньо,

нами пропонується до використання методика, яка базується на сис'

темному підході.

Система показників, що визначає конкурентоздатність виробни'

чо'господарських структур, згрупована в п’ять основних груп. Пер'

ша — основна характеристика підприємства і результати виробницт'

ва; друга — затрати виробництва; третя — ефективність виробництва;

четверта — фінансовий стан підприємства; п’ята — маркетингова

діяльність.

Перша група показників дає загальну характеристику підприємст'

ва, включаючи обсяги виробництва продукції, послуг або обсяги

продажів, балансовий прибуток, чисельність працюючих, загальну

величину капіталу, в тому числі акціонерного, активи, пасиви підпри'

ємства. Такі показники не потребують спеціальних розрахунків, во'

ни приймаються на основі статистичної звітності. 

Другу групу показників, що характеризують витрати виробництва

доцільно диференціювати по різних витратах залежно від мети дослі'

дження. Всі затрати в сумі формують витрати на виробництво і ви'

трати підприємства. Останній показник складається з витрат вироб'

ництва та інших витрат, не пов’язаних з виробничими процесами. 

До третьої групи показників ефективності виробництва належить

показник продуктивності праці, який є узагальнюючим показником

ефективності виробництва і є відношенням кількості виробленої

продукції до чисельності працюючих. Порівняльний аналіз продук'

тивності праці дає можливість характеризувати ступінь ефективності

використання трудових ресурсів, визначити резерви підвищення

ефективності їх використання. У загальному вигляді показники про'

дуктивності праці визначають результати виробництва у грошовому

вимірі в розрахунку на одного працюючого за певний період часу.

Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства

складають четверту групу показників. Ці показники, на нашу думку,

визначають ефективність роботи підприємства, його стабільність

у ринковому просторі, запас міцності в конкуренції з іншими виробни'

ками, нарешті його конкурентоздатності. До таких показників нале'

жать ті, що характеризують роботу підприємства з точки зору прибут'

ковості, ліквідності, стабільності їх становища в ринковому просторі.
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П’ята група — маркетингова діяльність підприємства. За допомо'

гою маркетингу характеризують як зовнішні фактори, що впливають

на роботу підприємства, так і внутрішні фактори роботи підпри'

ємства, а також визначають їх зв’язок для забезпечення ефектив'

ності роботи та конкурентоздатності підприємства на ринку.

Отже, запропонована методика об’єднує показники, що характе'

ризують конкурентоздатність підприємства та показники конкурен'

тоздатності продукції в єдину систему і може бути застосована для

вдосконалення забезпечення конкурентоздатності підприємств.

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА 

Юденко І. В.
V курс, група МК
51/13, спеціальність «Маркетинг»,

ВМУРоЛ «Україна», м. Київ, к. тел. (093) 520
72
86
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. е. н., доцент

У сучасній економіці з високим конкурентним середовищем

зростає значення ефективної товарної політики підприємства. Поси'

лення конкуренції на ринку товарів та послуг спонукає підприємства

витрачати значні зусилля та кошти на виготовлення конкуренто'

спроможної продукції, яка найкращим чином задовольняє потреби

споживачів. Одним з важливих аспектів вирішення цієї проблеми

є створення необхідної споживчої цінності товарів і послуг, що потре'

бує обрання відповідних показників виробництва та розподілу про'

дукції. Розвиток конкуренції потребує застосування на підприємствах

України маркетингової концепції управління товаром, яка націлена на

координацію і інтеграцію процесів виробництва та споживання з вра'

хуванням потреб споживачів та інтересів товаровиробників.

Реалізація задач маркетингу в управлінні товарною політикою під'

приємства полягає в орієнтації всієї господарської діяльності на фор'

мування належної споживчої цінності при виробництві, розподілі та

просуванні продукції. Створення необхідної споживчої цінності про'

дукції вимагає від підприємства вирішення важливих питань здобут'

тя переваг у висококонкурентному оточенні, формування портфель'

ної стратегії, вибору ефективних комунікацій і каналів розподілу

продукції, а також шляхів повного використання свого потенціалу.

Складність вирішення проблем інтеграції і координації зусиль при

формуванні товарної, цінової, комунікаційної і розподільчої полі'

тик, бюджетуванні коштів, втіленні нових технологій викликають

в сучасних умовах Секція 1



необхідність застосування наукових методів щодо вибору і прийняття

концептуальних маркетингових рішень при проведенні конкурен'

тоспроможної товарної стратегії. Розвиток методології управління

товарною політикою підприємств є актуальним напрямком дослі'

джень у економіці.

Серед факторів, що здійснюють найбільший вплив на посилення

конкуренції у ринковому середовищі підприємства, можна виділи'

ти: проникнення на ринки збуту інших вітчизняних підприємств —

18%, зменшення внутрішнього попиту — 13%. На підприємствах

металургійного комплексу поруч з вказаними факторами суттєвими

є наступні фактори: зростання обсягів імпорту — 13%, активне рек'

ламування продукції — 12%, низькі ціни імпортних товарів — 10%.

Вплив конкуренції на собівартість продукції на підприємствах

металургії такий: підвищення собівартості продукції має місце на

28,6% підприємствах, зменшення — на 42,9%, собівартість продук'

ції не змінилась на 28,6% підприємствах. Під впливом конкуренції

зменшили обсяги виробництва 57,1% підприємств металургії, і ли'

ше 14,3% — підвищили обсяги виробництва.

Наукові проблеми управління товарною політикою підприємств

розглядаються в працях закордонних та вітчизняних вчених:

О. Амоши, І. Ансоффа, Г. Армстронга, Г. Багієва, М. Бєлявцева,

А. Войчака, Є. Голубкова, М. Гузя.

Отже, в умовах ринкової економіки необхідно, щоб кожне під'

приємство орієнтувалося на стійкий соціально'економічний роз'

виток і на повне використання якісних чинників економічного

зростання, які б забезпечували виробництво високоякісної продук'

ції, виконання робіт і надання послуг для задоволення потреб ринку

та отримання максимально можливого позитивного фінансового

результату. Конкурентоспроможність фірми визначається конку'

рентоспроможністю вироблених нею товарів.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ
РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН

Якімова Я. Р.
V курс, група 5Аз, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, 
к. тел. (050) 554
65
30

Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.

У процесі господарської діяльності підприємство веде розрахун'

ки з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками,

соціальними фондами, бюджетом, банком та іншими дебіторами

і кредиторами. Тому важливим завданням є ефективне управління

розрахунковими операціями, спрямоване на оптимізацію загального

їх розміру та забезпечення своєчасної оплати боргу. Щоб налагоди'

ти стан економічних відносин, потрібно створити стійкий механізм

розрахунків, який передбачає використання готівкових та безготів'

кових розрахунків.

Обіг безготівкових коштів має ряд переваг в порівнянні з готів'

ковим обігом, які перш за все, полягають в можливостях здійснен'

ня контролю суспільства над процесами суспільного відтворення.

Крім того, обіг готівки є більш дорогий, що зумовлено високими

витратами на друкування грошей, транспортування та зберігання.

Безготівкові розрахунки суттєво прискорюють розрахунки через

банківську систему при умові її стабільності і високого рівня нор'

мативно'правового регулювання та технічної забезпеченості. Без'

готівкові розрахунки мають певні особливості їх здійснення, на ос'

нові яких виділяють ряд різновидів за певними ознаками. 

Однією з форм розрахунків, яка виникає при ринкових умовах,

є пластикові картки. Головне призначення банківських пластикових

карток Національної системи масових електронних платежів — стати

посередником між підприємствами та населенням при переході на

масові безготівкові електронні платежі за товари і послуги. Необ'

хідно зазначити, що пластикова картка — це тільки інструмент тієї

чи іншої платіжної системи. 

При безготівкової форми розрахунків, оплати за допомогою плас'

тикових карток, діють три основних взаємопов’язаних учасники:

тримач картки, емітент, пункт обслуговування. Клієнт охоче придбає

картку лише в тому випадку, якщо її визнають як платіжний засіб

якнайбільше підприємств обслуговування.
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Для ефективного функціонування системи безготівкових розра'

хунків із використанням пластикових карток необхідно, щоб цей

засіб платежу приймало як найбільше підприємств та була залучена

максимальна кількість клієнтів'користувачів. З прийняттям цього

рішення головний банк країни став гарантом виконання розра'

хунків між платниками й одержувачами коштів.

Слід зазначити, що наявні гроші, які нагромаджуються суб’єктами

підприємницької діяльності, незважаючи на їх абсолютну ліквід'

ність, не приносять їх власникам прибутку. Розвиток банківської

системи та ринку цінних паперів стимулює капіталізацію грошових

надходжень шляхом розміщення їх на банківських рахунках або ін'

вестування в цінні папери. З точки зору державних інтересів, як відо'

мо, готівково'грошові розрахунки ускладнюють здійснення контролю

за грошовим обігом, дозволяють юридичним і фізичним особам при'

ховувати від оподаткування реальні прибутки, ухилятись від дер'

жавного контролю за законністю бізнесу. Тому в багатьох країнах

світу прийняте законодавство, яке обмежує готівково'грошові роз'

рахунки і передбачає особливу систему контролю за їх здійсненням.

В грошовому обігу найбільшу питому вагу займає обіг по товар'

них операціях. Тому, тільки науково'організований грошовий обіг

може виявити недоліки у виробництві і реалізації товарів та розра'

хунках. Виявлення таких причин дає можливість приймати необ'

хідні заходи для їх вирішення. Отже, необхідно звернути увагу на ту

сторону процесу розширеного відтворення, яка знаходить своє відоб'

раження в суспільстві через товарно'грошові відносини.
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СЕКЦІЯ ХІV

ІНФОРМАТИКА 

ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОБ’ЄКТНО�РЕЛЯЦІЙНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ. DOCTRINE

Базар Р. Ю.
студент групи ПА
51/13м, 

кафедра інформаційних технологій та програмування, 
Інститут комп’ютерних технологій

Науковий керівник: Забара С. С.

Об’єктно'реляційна проекція (ORM) — технологія програмуван'

ня, яка зв’язує бази даних з концепціями об’єктно'орієнтованих

мов програмування, створюючи «віртуальну об’єктну базу даних».

Використання реляційної бази даних для зберігання об’єктно'орі'

єнтованих даних приводить до семантичного провалу, примушую'

чи програмістів писати програмне забезпечення, яке повинне вміти як

обробляти дані в об’єктно'орієнтованому вигляді, так і вміти зберег'

ти ці дані в реляційній формі. Ця постійна необхідність в перетво'

ренні між двома різними формами даних не тільки сильно знижує

продуктивність, але і створює труднощі для програмістів, оскільки

обидві форми даних накладають обмеження одна на одну.

Реляційні бази даних використовують набір таблиць, що пред'

ставляють прості дані. 

Системи управління реляційними базами даних зазвичай не ре'

алізують реляційного представлення фізичного рівня зв’язків, ви'

конання кількох послідовних запитів може бути дуже витратним. 

Деякі реалізації ORM автоматично синхронізують завантажені

в пам’ять об’єкти з базою даних. 

Системи управління реляційними базами даних показують хо'

рошу продуктивність на глобальних запитах, які зачіпають велику
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ділянку бази даних, але об’єктно'орієнтований доступ ефективніший

при роботі з малими об’ємами даних, оскільки це дозволяє скоротити

семантичний провал між об’єктною і реляційною формами даних.

Розроблено безліч пакетів, що знімають необхідність в перетво'

ренні об’єктів для зберігання в реляційних базах даних. Всі системи

ORM зазвичай проявляють себе, зменшуючи в деякому роді мож'

ливість ігнорування бази даних. 

ORM позбавляє програміста від написання великої кількості ко'

ду, часто одноманітного і схильного до помилок, тим самим значно

підвищуючи швидкість розробки. 

Doctrine — об’єктно'реляційний проектор (ORM) для PHP 5.3.0+,

який базується на шарі абстракції доступу до БД (DBAL). Однією

з ключових можливостей Doctrine є запис запитів до БД на власному

об’єктно'орієнтованому діалекті SQL, званий DQL (Doctrine Query

Language) і базується на ідеях HQL (Hibernate Query Language).

ТЕХНОЛОГІЯ ЧИТАННЯ ДУМОК, 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Ведяшкін Д. В.
V курс, група КМ
51/13М, спеціальність 

«Комп’ютерно еколого
економічний моніторинг»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Зеленський К. Х., к. т. н., професор

Я б хотів розповісти вам про технологію, яка на мій погляд буде

самою прогресивною у сфері, допомоги людям з обмеженими мож'

ливостями. 

Читання думок поступово стає реальністю. Знімаючи показання

з мозку людини, вчені навчилися витягати слова з думок, відтворю'

вати звуки, які хотіла би виголосити німа людина, визначати, яку

статичну картинку бачить перед собою доброволець і навіть, що за

сцену фільму він дивиться. Розшифровка сигналів мозку дозволила

використовувати їх для управління різними пристроями. Тому лю'

ди з обмеженою рухливістю, зможуть отримати шанс на більш пов'

ноцінне життя. 

У цій презентації я розповім про:

1. Історію та технологію прориву у сфері читання думок.
Те, що роботу мозку супроводжують електричні імпульси, було

виявлено ще в середині XIX століття. У 1875 році фізіолог В. Я. Дани'

левський і англійський лікар Р. Кетон, незалежно один від одного,
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записали перші дані по електричної активності мозку собак, кроли'

ків і мавп. У 1913 році була записана перша електроенцефалограма

з мозку собаки, а в 1928 році — людини.

2. Мозок — комп’ютер: перші роботизовані інтерфейси (від мавпи
до людини).

Пряма взаємодія мозку і комп’ютера — винахід, порівняти який

можна за своїми наслідками із створенням радіо і телебачення. Роз'

почавшись як медичні дослідження, досліди по вилученню інфор'

мації з мозку (у тому числі візуальної) вже міняють наш світ. Тисячі

знерухомлених людей, людей з ураженням різних ділянок нервової

системи отримують надію на практично повноцінну взаємодію

з навколишнім світом. Але цього мало — зв’язка мозок — комп’ютер

відкриває приголомшливі перспективи в управлінні механізмами,

створюючи нове «тіло» людини... А починалося все, як завжди, з до'

слідів над лабораторними щурами і мавпами…

3. Управління думкою — від курсора комп’ютера до інвалідного візка,
автомобіля і роботів.

У цій частині розповідь піде про досліди щодо зв’язування мозку

людини, комп’ютера і різних пристроїв.

Перші експерименти по успішному «причитуванню» команд

з мозку людини були проведені в кінці 20 століття. А вже менше ніж

через десять років чергове досягнення в «управлінні силою думки»

стало цілком звичною новиною.

За допомогою різних технологій люди (в т.ч. повністю паралізо'

вані) вчаться керувати комп’ютерними програмами, інвалідними

колясками, автомобілями, робо — протезами і навіть автономними

роботами.

ОГЛЯД ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ANDROID 4.4

Голбан Д. В.
IV курс, група 4КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел., (066) 324
55
12
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Інтерфейс нової операційної системи Google зазнав серйозних

змін з часів, хоча по суті він є трохи поліпшеним і оптимізованим

для роботи на будь'яких пристроях, незалежно від розмірів їх екра'

ну, інтерфейсом Android 3.x Honeycomb.

Віртуальні кнопки управління в системній панелі використовують'

ся, як звичайно, для навігації і виклику останніх запущених додатків.
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Системна панель присутня на екрані весь час і у всіх додатках, за

винятком випадку, коли вони працюють в повно екранному режимі.

Багатозадачність — це одна з переваг системи Android, і в новій,

4.0 версії вона ще більш покращена. За допомогою кнопки викли'

ку останніх запускалися додатків можна легко перемикатися між

ними, використовуючи зручний список із зменшеними зображен'

нями робочих екранів додатків. Щоб переключитися на інший до'

даток, досить вибрати потрібну програму у списку. Видалення

програми із списку відбувається одним лише рухом пальця.

Розширена система інтерактивних повідомлень дозволяє корис'

тувачеві постійно бути в курсі всіх вхідних повідомлень, інформації

музичного програвача, повідомлень від працюючих додатків і бага'

то чого іншого. На пристроях з невеликими екранами, повідомлен'

ня відображаються у верхній частині екрану, а на планшетах вони

відображаються в системній панелі.

Віджети. Робочий стіл Android 4.0 оптимізований для досягнен'

ня максимального його заповнення, корисним вмістом і можли'

вості повної настройки. Користувач не тільки може додавати ярли'

ки на робочий стіл, але і використовувати інтерактивні віджети із

змінним в режимі реального часу вмістом. Віджети можуть відобра'

жати останні вхідні повідомлення електронної пошти або соціаль'

них мереж, відображати події календаря, програвати музичні фай'

ли та багато іншого — все це відбувається на робочому столі без

необхідності запуску додатків. Розмір віджетів можна міняти, змен'

шуючи або збільшуючи їх, для більш оптимального розташування

на екрані пристрою.

Нові можливості екрану блокування. Безпосередньо з екрану бло'

кування, тепер можна переглядати останні повідомлення, відпо'

відати на виклики, і переходити в додаток для роботи з камерою, і все

це можливо без розблокування екрану. Також під час прослухову'

вання музики можна управляти музичним програвачем і перегляда'

ти обкладинки альбомів.

Швидка відповідь на вхідні дзвінки. Тепер, при надходженні

вхідного дзвінка, користувачі можуть швидко реагувати на них, за

допомогою відправки текстового повідомлення, без підняття труб'

ки або розблокування пристрою. На екрані вхідного дзвінка досить

просто вибрати зі списку текстове повідомлення, яке буде відправ'

лено абоненту, при цьому виклик буде завершено. Користувачі мо'

жуть додавати до списку свої відповіді і управляти списком через

меню налаштувань.
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Простота і доступність. В Android 4.0 з’явилася безліч нових функ'

цій, призначених для полегшення використання Android пристроїв,

сліпими і слабозорими людьми. Найголовніша з них — це сенсор'

ний режим управління, який дозволяє управляти пристроєм, навіть

не бачачи екрана.

Власники пристроїв на платформі Android отримують широкий

доступ до інформації, а також необмежені комунікативними мож'

ливостями. Все це відбувається завдяки тому, що спеціальні роз'

робки спрямовані на вирішення безлічі різнопланових завдань. Це

можуть бути програми для соціальних мереж і новітніх ресурсів та

багато іншого. Програмісти створюють вузьконаправлені програми

та комплексні рішення, що охоплюють багато аспектів користуван'

ня пристроями. Тож, розробники додатків для Аndroid невпинно

працюють над новими завданнями, які перед ними ставить спожи'

вач. Такі програми, в першу чергу спрямовані на те, щоб зробити

користування ресурсами максимально зручним.

ДОСЯГНЕННЯ ЯКОСТІ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Грай І. В.
ІV курс, група Кі
4.1., спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332) 78
26
16

Науковий керівник: Тарасюк Л. М., викладач, 
Ліщина В. О., к. т. н., доцент

Терміном якість програмного забезпечення позначаємо сукупність

властивостей, що визначають спроможність забезпечення задоволь'

нити запити замовника, які він висловив як вимоги до розробки.

Якість програмного забезпечення — це відносне поняття, що має

сенс тільки при врахуванні реальних умов його застосування, тому ви'

моги, які пред’являються до якості програмного забезпечення, став'

ляться відповідно до умов і конкретної галузі їхнього застосування.

Аналіз якості в програмній інженерії орієнтований на:

– досягнення необхідної якості програмного забезпечення

відповідно до встановлених критеріїв;

– верифікацію і валідацію на етапах життєвого циклу та оцінку

якості виробленого програмного продукту;

– забезпечення надійності як основної характеристики гарантії

якості програмного забезпечення (SQAs — Software Quality Assu'

rance [1, 2]).
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Для проведення аналізу якості, програмісту потрібні знання про

організацію управління якістю, про процеси аналізу якості, метою

яких є забезпечення додаткових гарантій досягнення заданої якості

та її поліпшення. Слід звернути увагу, що під поняттям валідація

розуміємо забезпечення відповідності розробки вимогам її замов'

ників, а верифікація — це перевірка правильності трансформації

проекту в код реалізації. Аналіз якості програмного забезпечення

включає початкову оцінку, яка відповідає процесам виробництва

якісного програмного продукту: моніторингу, плануванню, вико'

нанню, зміні або підтримці.

Досягнення якості програмного забезпечення залежить від про'

цесу проектування, який повинен бути планованим і включати сис'

тематизований набір дій із забезпечення адекватності й довіри до

продукту, створеного відповідно до поставлених технічних вимог. 

Основні стандартні положення зі створення якісного продукту

й оцінки рівня досягнутої якості зафіксовано в міжнародних [1–3]

та вітчизняних стандартах [4–6]. Залежно від специфіки програм'

них продуктів стандарти пропонують термінологію та склад показ'

ників якості. Вони утворюють базові знання і визначають плану'

вання, проектування, аналіз, вимірювання та поліпшення якості.

Якість програмного забезпечення визначається набором загаль'

них характеристик, на формулювання яких спрямовані процеси

інженерії вимог як складової частини програмної інженерії.

Відповідно до стандарту ISO'9126 [3] визначено шість характерис'

тик: функціональність, надійність, зручність, ефективність, супро'

воджуваність, переносність.

Таким чином, аналіз якості є діяльністю, що включає процеси

управління, інфраструктуру програмної інженерії, тестування, інже'

нерію вимог. Характеристики якості визначають споживчі власти'

вості і мають вартісний вираз, що включає оцінку витрат на процес

розробки та експлуатації, оцінку економічних вигод застосування

вказаних програм порівняно з іншими засобами вирішення відпо'

відного прикладного завдання, а також перспектив подальшого ви'

користання даного програмного забезпечення в умовах зміни сере'

довища функціонування.
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КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Деревйов А. А.
VІ курс, група КСМ, спеціальність «Комп’ютерні системи і мережі»,
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Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) являє собою су'

купність організаційних і технічних заходів, апаратних і програм'

них засобів, що забезпечують захист інформації в інформаційно'

телекомунікаційних системах: на автономних робочих станціях (АС

класу 1) і в комп’ютерних мережах (АС класу 2, 3). КСЗІ забезпечує

обробку інформації, захист якої є обов’язковою і регулюється зако'

нами України «Про захист інформації в автоматизованих системах»

та «Про доступ до публічної інформації». Система забезпечує надій'

ний захист цієї інформації в процесах одержання, використання,

поширення та зберігання.

Комплексна система захисту інформації включає заходи і засоби,

що реалізують способи, методи, механізми захисту інформації від:

– витоку інформації технічними каналами;

– несанкціонованих дій та несанкціонованого доступу до інфор'

мації;

– спеціального впливу на інформацію з метою порушення ціліс'

ності інформації або руйнування системи захисту.

Програмно'технічний метод включає наступні засоби:
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– інженерно'технічні засоби реалізуються у вигляді автономних

пристроїв і систем і виконує функції загального захисту об’єктів, на

яких обробляється інформація. До них відносяться, наприклад, при'

строї захисту територій та будівель, замки на дверях, де розташовані

апаратура, грати на вікнах, електронно'механічне обладнання охо'

ронної сигналізації.

– під апаратними технічними засобами прийнято розуміти при'

строї, що вбудовуються безпосередньо в обчислювальну техніку, в те'

лекомунікаційну апаратуру, або пристрої, що працюють з подібною

апаратурою по стандартному інтерфейсу. В даний час існує широ'

кий спектр таких пристроїв.

– програмні засоби становить сукупність програмного забезпе'

чення, для ідентифікації користувачів, контролю доступу, шифруван'

ня інформації, знищення тимчасових файлів, тестового контролю

системи захисту та інше. Використання програмних засобів захисту

інформації має ряд переваг — універсальність, гнучкість, надійність,

простота у використанні то можливість модифікації [1,2,3].

Аналізуючи все вищеописане можна визначити мінімальний на'

бір засобів для захисту інформації в автоматизованих системах:

1. Апаратні засоби. 

2. Криптографічні методи. 

3. Міжмережеві екрани. 

Для кожної конкретної інформаційно'телекомунікаційної сис'

теми склад, структура та вимоги до КСЗІ визначаються властивос'

тями оброблюваної інформації, класом автоматизованої системи та

умовами її експлуатації. У справі забезпечення інформаційної без'

пеки успіх може принести тільки комплексний підхід, який пови'

нен включати в себе мінімальний рекомендований набір засобів по

захисту інформації.
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Запам’ятовувальні пристрої призначені для запису, зберігання

й видачі даних. Можлива класифікація запам’ятовувальних при'

строїв по багатьом параметрам. 

У залежності від щільності запису ємність накопичувачів гнуч'

ких 5. 25’’ дисків може бути 360 Кбайт, 1.2 Мбайт, 3.5’’ — 720 Кбайт

і 1.2 Мбайт. Ємність накопичувачів на жорстких дисках складає від

20 Мбайт до декількох Гбайт. Поверхня диска покрита окисом залі'

за, будь'яка точка якої може бути намагнічена. Намагнічені плями

при обертанні утворять окружності, називані доріжками. На диске'

тах доріжки нумерують від 0 до 39 (79). Доріжка розбивається на

сектори (від 9), у кожному секторі можна берегти 512 байт даних.

Швидкість обертання дисків у накопичувачі складає 300 об/хв і біль'

ше. Магнітну голівку, закріплену на важелі, можна швидко позици'

ювати на будь'яку доріжку. 

Принципово накопичувачі на жорстких дисках відрізняються ма'

теріалом дисків і тим, що в герметичному корпусі утримується де'

кілька дисків, і щільність запису більш щільна. Диски бережуть дані

в послідовній формі, а процесор зчитує і записує дані по рівнобіж'

ній шині даних. Функції перетворення даних виконує інтерфейсна

система. 

На сьогоднішній день є безліч систем, використовуваних у ПК.

Дешевина стрічкових систем дозволяє ще довго використовувати ці

накопичувачі, искупая їхню низьку швидкість пошуку даних на стріч'

ці. На сьогодні існують три технології оптичної пам’яті. Перший

тип — це дисковод ПЗУ (постійного устрою, що запам’ятовує,) на

компакт'диску (CD'ROM), названий так тому, що він використовує

оптичні диски за зразком оптичних дисків у стереосистемах, і функ'

ціонально відповідає постійній пам’яті. Другий — дисковод WORM —

Записують Один раз, Читають Багато разів (Write Once, Read Many

times). Останній, і найбільше багатогранний, відомий під багатьма

іменами — оптичний, що перезаписується, оптичний, що стираєть'

ся, магнітооптичний. CD'ROM є, в основному, адаптацією ком'

пакт'дисків цифрових систем, що аудиозаписують. Цифрові дані
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записуються на диск, використовуючи спеціальний пристрій, що

записує, що наносить мікроскопічні ямки на поверхні диска. Інфор'

мація, закодована за допомогою цих ямок, може бути прочитана прос'

то шляхом реєстрації зміни відображення (ямки будуть темніші,

чим фон блискучого сріблястого диска). Як тільки CD'ROM буде

відштампований за допомогою пресів, дані вже не можуть бути

змінені, поглиблення будуть вічні. Хоча дисковводи WORM схожі

на CD ROM, вони спроможні записувати «усередину» диска. Як

і в CD ROM, WORM'пристрої запам’ятовують дані за допомогою фі'

зичних змін поверхні диска, але роблять вони це по'іншому. WORM'

система просто затемнює поверхню або, точніше, випаровує частину

її. Якось записавши на диск інформацію, надалі можна буде тільки

зчитувати інформацію з WORM'диска. Довговічність WORM'

дисків оцінюється, як мінімум, у 10 років. Обсяг даних, збережених на

одному диску WORM і CD ROM, складає 650 Мбайт. На противагу

цим двом незмінним типам дисків, оптичні устрої, що перезапису'

ють виконують саме те, що випливає з їхньої назви. Дані можуть бути

записані на такі диски у формі, що дозволяє їхнє оптичне зчитування. 

Ідея оптичних носіїв, що перезаписуються змусила різноманіт'

них виробників почати розвиток, принаймні, трьох технологій —

барвних полімерів, фазових змін і магнітооптики, дві з яких дозво'

лили забезпечити високу щільність збереження, можливу тільки на

оптичних носіях, а третя дала потенційну можливість розвивати ці

носії в напрямку забезпечення перезапису збережених даних. 

ОСНОВИ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ CISCO

Жук А. Г.
V курс, група КС(с)з
1.1, 

спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі», 
Луцький інститут розвиту людини, к. тел. (098) 476
53
31

Науковий керівник: Каун Ю. В., старший викладач

Швидкі темпи росту голосових і мультимедійних послуг ведуть

до змін в структурі телекомунікаційних мереж і магають посилення

захисту інформації.

Метою даного дослідження є аналіз основ мережевої безпеки.

Для цього слід виконати наступні завдання: дослідити Колесо без'

пеки Cisco, проаналізувати адекватну політику безпеки, класифіку'

вати труднощі захисту. 
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У основі Колеса безпеки Cisco (Cisco Security Wheel) лежить кор'

поративна політика безпеки, на яку спираються чотири складові: 

– Secure (Забезпечення безпеки) — реалізація спроектованих

процесів і технологій, спрямованих на забезпечення безпеки. 

– Monitor (Моніторинг) — процеси і технології безпеки потре'

бують моніторингу з метою оцінювання працездатності і ефектив'

ності системи безпеки, виявлення і фіксації порушень і вторгнень. 

– Test (Перевірка) — фаза тестування включає перевірку процесів

на адекватність, стійкість і передбачуваність. Завжди краще самому

виявити слабкості у своїй системі безпеки, ніж дозволити це іншим. 

– Improve (Поліпшення системи) — розробка нового дизайну

мережі, впровадження нових технологій, оновлення обладнання,

ПЗ і конфігурацій.

Згідно [1], перш ніж проектувати реальну схему захисту мережі,

слід виробити адекватну політику безпеки, що визначає ряд моментів:

– план придбань і реалізацій по забезпеченню безпеки;

– допустимі та заборонені технології;

– план дій на випадок інцидентів;

– допустима поведінка персоналу;

– санкції на порушення;

– ієрархію відповідальності за реалізацію, підтримку, аудит, мо'

ніторинг;

– напрям подальшого розвитку системи безпеки.

Політика безпеки — цей формальний виклад правил, яким по'

винні підкорятися особи, що дістають доступ до корпоративної тех'

нології і інформації [1], це ухвалений документ, що є результатом

компромісу між безпекою і простотою використання, безпекою

і послугами, що надаються, і, нарешті, між ціною системи і ризиками

втрат [2]. Сам документ розбивається на частини — субполітики —

схеми безпеки, що описують окремі елементи, наприклад, такі як:

Віддалений доступ (Remote Access Policy); Аутентифікацію (Authen'

tication Policy); Антивірусні засоби (Antivirus Policy); Парольна

політика (Password Policy) і багато що інше.

Об’єктами захисту є: устаткування, програмне забезпечення,

дані. Абсолютної безпеки добитися неможливо. Безпека і доступ'

ність — в асимптотиці речі обернено пропорційні. Завжди є причи'

ни, що викликають труднощі в захисті. Їх можна класифікувати на

3 групи.

– Технологічні вразливості — усі операційні системи містять

вразливі місця, які постійно виявляються і усуваються.
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– Слабкість політики безпеки — недолік моніторингу системи,

відсутність плану відновлення у разі збою чи відсутність політики

безпеки.

– Неправильне налаштування обладнання — використання па'

ролів за умовчанням або їх відсутність, залишення непотрібних по'

слуг і портів включеними.

Отже, в цьому дослідженні проаналізовані Колесо безпеки

Cisco, політика безпеки, класифіковані труднощі захисту. 
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Одним із напрямків удосконалення процесу навчання є впрова'

дження сучасних інформаційних та телекомунікаційних техноло'

гій, які дозволяють досягти гнучкості та динамічності в організації

навчального процесу. 

Основним компонентом навчаючих систем є знання. В епоху

інформаційної насиченості проблеми компонування знання та йо'

го мобільного використання набувають колосальної значимості.

З цією метою створюються різноманітні типи моделей подання знань

у стислому, компактному, зручному для використання вигляді. По'

ряд із цим ефективні способи стиснення навчальної інформації

містяться у відомих психолого'педагогічних теоріях змістовного

узагальнення, укрупнення дидактичних одиниць, формування сис'

темності знань [1]. Деякими дослідниками в галузі освіти (Лабора?
торія СЕТ — Науково?технічна лабораторія новітніх інформаційних
технологій) запропонована модель подання знань, яка має назву по'

нятійно'тезисна модель (ПТМ). Це означає, що головним компо'

нентом структури моделі є така сутність як поняття, предмет обгово'

рення, деякий об’єкт з предметної області, про який в навчальному
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матеріалі є знання. Для представлення знань про поняття в моделі

існують структурні елементи — відомості про об’єкт, або тези про

поняття. З кожним поняттям в моделі пов’язується множина відо'

мостей про нього. Ця модель знаходиться в процесі розвитку і по'

глиблення [2].

Ключовим моментом інтелектуальної навчаючої системи є се'

мантичний розбір навчального тексту. Фактично це заміняє форму'

вання бази знань у таких підходах як семантичні мережі, концепту'

альні графи [2] тощо. 

Невід’ємним механізмом процесу надання знань є комп’ютерні

навчальні програми. Серед них найбільш цікавими й перспективни'

ми є експертні інтелектуальні навчаючі системи, моделюючі прог'

рами, мультимедійні навчальні системи з демонстраційними і тес'

туючими функціями. 

Надалі постає питання створення ефективної методики перевірки

навчальних знань та контролю пройденого матеріалу. Розглядаючи

методи комп’ютерного контролю знань (КЗ), які нам пропонують

в наш час і враховуючи сучасні вимоги індивідуалізації процесу

навчання, звернемо увагу на те, що важливим фактором, який ви'

значає переваги того чи іншого метода КЗ є рівень адаптації до

індивідуальних характеристик студента і можливість застосування

оптимальних параметрів проведення контролю знань.

З цієї точки зору методи проведення КЗ поділяються на три класи: 

– не адаптивні методи, мета яких полягає в суворій послідовності,

випадковій вибірці та комбінованому методі; 

– частково адаптивні методи — випадкова вибірка с урахуванням

окремих параметрів моделі студента, контроль на основі відповіді

студента, контроль на основі моделі учбового матеріалу, модульно'

рейтинговий метод.

– повністю адаптивні методи — контроль по моделі студента,

контроль по моделі студенті і учбового матеріалу.

Найбільш привабливими для нас є повністю адаптовані методи.

Саме на адаптивну методику і спрямовані зусилля сучасних дослі'

джень в області інтелектуальних систем навчання.

Таким чином перспективи розвитку інтелектуальних навчаючих

систем мають важливу роль і місце напрямку досліджень в області

штучного інтелекту у навчанні. Глобальна мережа WWW дає можли'

вість застосувати набагато ширшу різноманітність технологій штуч'

ного інтелекту у освітньому процесі.
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Створення веб'додатків та веб'сервісів на сьогоднішній день

є однією з найпопулярніших областей у програмуванні. Тому тема

створення соціальної мережі є актуальною і може представляти ін'

терес для веб'програмістів, а також для всіх тих хто цікавиться web'

програмуваням та технологіями Microsoft.

Соціальні мережі — це соціальні структури, утворені людьми.

Вони відображають зв’язки між ними через соціальні взаємовідно'

сини. З 2001 року почали з’являтись сайти, в яких використовувалась

технологія під назвою «Коло друзів». Ця форма соціальних мереж,

яка широко використовується у віртуальних спільнотах, набула

широкої популярності в 2002 році. В наш час соціальні мережі ста'

ли частиною життя багатьох людей.

ASP.NET — технологія створення веб'сервісів компанії Майк'

рософт. Є складовою частиною платформи .NET і розвитком старі'

шої технології ASP.

Таким чином важливо проаналізувати основні можливості та не'

достатки технології MS ASP.NET WebForms, провести порівняння

з технологією Microsoft ASP.NET MVC; показати головні етапи, за'

дачі та особливості створення соціальної мережі.

Основні можливості технології ASP.NET WebForms: можливість

створення веб'сервісів, які працюють з великими обсягами даних,

можливості для створення веб'сервісів за концепцією RAD (Rapid

Application Development — концепція створення програмних про'

дуктів, при якій особливу увагу приділяється швидкості та зручності

програмування), код на сервері виконується достатньо швидко, так

як компілюється, а не інтерпретується, сервером генерується код
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розмітки веб'сторінки для кожного клієнта окремо, враховуючи тип

браузера. Основними недостатками технології ASP.NET WebForms

є розмір сторінок з великою кількістю елементів може мати вели'

кий розмір, через використанні механізму подій, складність у вико'

ристанні технології unit'тестування (TDD), при розробці веб'сервісу,

логіка його роботи тісно пов’язана з графічним інтерфейсом користу'

вача, як наслідок — складності в зміні дизайну. Основні можливості

технології ASP.NET MVC: розподіл між логікою роботи веб'сервісу

та графічним інтерфейсом, простота у застосуванні unit'тестуван'

ня, невеликий розмір веб'сторінок. До не достатків даної технології

можна віднести: порівняно великі затрати часу на освоєння техно'

логії, не підтримує серверні події.

Порівнявши дані технології можливо сказати, що ASP.NET

WebForms краще використовувати, якщо розробка ведеться з вико'

ристанням підходу Data Driven Development, використовується

концепція RAD, потрібна мінімальна кількість часу для освоєння

технології. Технологія ASP.NET MVC краще використовувати, якщо

розробка ведеться з використанням підходу Test Driven Develop'

ment, при створенні великих довгострокових проектів з наступною

їх підтримкою.

Для розробки соціальної мережі було обрано технологію ASP.NET

WebForms. Метою являлося створення соціальної мережі з мож'

ливістю публікації зображень. Основними задачами та етапами при

розробці являлись: 

1) вибір інструментів розробки, опис моделі бази даних та опис

основних модулів системи; 

2) розробка функціональності реєстрації та авторизації користу'

вачів, публікації зображень, підписка на публікації, список публі'

кацій, пошук користувачів, інструменти глобалізації; 

3) розробка адміністративної функціональності; 4) тестування,

виправлення дефектів.

Отже, особливістю створення соціальної мережі, як і будь'якого

іншого проекту, є ретельна проробка етапу планування системи, так

як саме від цього етапу залежить швидкість та якість створення май'

бутньої системи.

В результаті проаналізовані та порівняні основні можливості та

недостатки технологій ASP.NET WebForms та ASP.NET MVC. 
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Хмарні технології — це парадигма, що припускає віддалену об'

робку та зберігання даних.

Хмарні технології дозволяють споживачам використовувати

програми без установки і доступу до особистих файлів з будь'якого

комп’ютера, що має доступ в Інтернет. Ця технологія дозволяє вес'

ти набагато більш ефективне управління підприємством (CRM,

ERP) за рахунок централізації управлінської та облікової інфор'

мації, обробки, пропускної здатності та надійності зберігання да'

них. Простим прикладом хмарних обчислень є сервіси електронної

пошти, наприклад, Gmail, Meta і т.д.

Хмарні технології мають певні переваги та недоліки. Серед пере'

ваг хмарних технологій необхідно виділити наступні:

– низька вартість комп’ютерної техніки. Так як вся інформація і

програми залишаються в «хмарі», то користувачам необов’язково ма'

ти потужний дорогий комп’ютер, а можна використовувати нетбуки; 

– збільшена продуктивність користувача комп’ютерів. Оскільки ве'

лика частина програм і служб запускаються віддалено в мережі Інтер'

нет, ПК з меншим числом програм швидше запускаються і працюють; 

– спрощення процедури придбання програмного забезпечення.

Необхідне програмне забезпечення для кожного користувача, вже

є в «хмарі»;

– сумісність з більшістю операційних систем і мобільних при'

строїв;

– уніфікація форматів документів. Створення і редагування до'

кументів користувачами не має різниці в якому форматі буде збере'

жений цей документ;

– можливість спільної роботи групи користувачів. Тепер користу'

вачам надається тільки остання версія документа і будь'яка зміна;

– можливість доступу до документів з будь'якого місця.

Незважаючи на такі гідності, хмарні технології мають свої недо'

ліки, а саме:

– безлімітний інтернет. Cloud Computing завжди вимагає з’єд'

нання з Інтернет;
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– підтримка тільки високошвидкісних з’єднань;

– зменшення швидкості виконання операцій програмних про'

дуктів в «хмарі» у порівнянні з комп’ютером;

– відсутність доступу до багатьом програмам їх властивостями

параметрам;

– слабка безпека інформації.

Аналітики з Gartner, пророкують, що найближчим часо хмара

замінить персональний комп’ютер. Хмарні технології стають цент'

ром цифрових послуг, враховуючи поширення смартфонів, план'

шетів та інших пристроїв, які вимагають взаємозв’язку, щоб бути

якомога ефективнішими.

Основні тенденції в клієнтських обчислювальних системах пе'

рейшли від ринку, зосередженого на персональних комп’ютерах до

більш широкого кола пристроїв, що включають в себе смартфони,

планшети та інші пристрої побутової електроніки. Нові хмарні сервіси

стануть не від’ємною частиною, які з’єднає всі ці пристрої в мере'

жу, яку користувачі виберуть для їх повсякденного життя.

Облік вже стає частиною комп’ютерів звичайного споживача:

Microsoft і Apple розширюють можливості своїх нових операційних

систем за рахунок хмарних технологій, а Google використовує хма'

ра для створення особистого сховища файлів.

Подальший розвиток інформаційних технологій призводить до

використання хмарних технологій все частіше і частіше. Використан'

ня хмарних технологій розширює можливості з віддаленого управ'

ління зокрема або ресурсами в цілому.

Аналіз переваг і недоліків показує, що використання хмарних

технологій має сенс тоді, коли є безлімітне і необмежену підклю'

чення до мережі Internet.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІКИ В КОМП’ЮТЕРНИХ НАУКАХ

Лобастов К. В.
ІІІ курс, група Кіз
3.1, напрям підготовки «Комп’ютерна інженерія», 
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77
34
Науковий керівник: Ліщина Н. М., к. т. н., доцент

На відміну від природничих наук, комп’ютерні науки отримали

великий стимул від широкої і безперервної взаємодії з логікою.

Особливу роль у комп’ютерних науках відіграють доказові методи

розробки алгоритмів і програм з доказами їхньої правильності.
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Тестування програм може виявити наявність помилок у програ'

мах, але не може гарантувати їх відсутність. Гарантії відсутності по'

милок в алгоритмах і програмах можуть дати тільки докази їх пра'

вильності. Алгоритм не містить помилок, якщо він дає правильні

рішення для всіх допустимих даних.

Єдиний шлях для подолання цих проблем'це вивчення система'

тичних методів складання алгоритмів і програм з одночасним ана'

лізом їх правильності в рамках доказового програмування з самого

початку навчання основам алгоритмізації і програмування.

Складність для викладачів і програмістів полягає в тому, що во'

ни повинні вміти писати не тільки алгоритми і програми, а й дока'

зи правильності своїх алгоритмів і програм. Масоване тестування

програм на ЕОМ приносить програмістам безперечну користь, проте

не дає гарантій повного позбавлення від помилок.

Особливо важливе значення вона має для:

– науки (логіка — поглиблює творчі здібності науковців, створює

універсальну метамову науки, прокладає шляхи до інтеграції науко'

вого знання);

– економічної діяльності (важко уявити теорію і практику еко'

номічної науки, економічного життя без поняття ефективності, ра'

ціональності, логічної обґрунтованості);

– права (судові процеси, законодавча діяльність, нотаріальна спра'

ва тощо принципово неможливі без логічної аргументації);

– політики (саме логіка допомагає обмежити емоційні оцінки

і дії, досягти зрівноважених рішень, консенсусу);

– точного відображення думок в усній та письмовій формах (ло'

гіка виховує дисципліну думок, навички раціональної легітимації

соціальної поведінки, професійну грамотність);

– коректного ведення дискусій (логіка стимулює критичне мис'

лення, аналітичність, культуру дискурсу);

– інформатики, діалогу з ПК (принципи логіки є базисними для

інформатики, на них спирається побудова комп’ютерів і комп’ю'

терних програм). 

Закон є результатом відображення необхідного, істотного, сталого

й багаторазово повторюваного відношення між предметами і явища'

ми реальної дійсності. Закон мислення — це результат відображення

необхідних істотних, сталих, багаторазово повторюваних зв’язків

між думками, вираженими логічними засобами. В логіці найвідомі'

шими є чотири основних закони: тотожності, несуперечності, ви'

ключеного третього, закон достатньої підстави. Перші три закони
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були сформульовані ще Аристотелем, четвертий відкрив Лейбніц.

Ці чотири закони належать до основних законів традиційної ло'

гіки. Інші закони сформульовані в межах класичної логіки [1].

Практика застосування та вивчення доказових методів програму'

вання показала, що ця технологія цілком доступна студентам техніч'

них спеціальностей, яким цілком під силу написання доказів правиль'

ності алгоритмів, після перевірки та тестування програм на ЕОМ.

Література

1. Клини С. Математическая логика / С. Клини. — М.: Наука, 1973. 

2. Нікітченко М. С. Математична логіка та теорія алгоритмів/

М. С. Нікітченко, С. С. Шкільняк. — К.: ВПЦ Київський ун'т, 2008. 

3D ДРУК

Ломзаков А. В.
VI курс, група ПА 51/12м, спеціальність 

«Розробка програмного забезпечення»
Науковий керівник: Поліновський В. В., к. т. н.

Комп’ютерні технології все більше зростаються з реальним жит'

тям. Проте грань між реальною реальністю і реальністю так би мови'

ти, комп’ютерною або віртуальною, залишається. Перенести пред'

мет з однієї площини в іншу не так просто. Звичайно, якщо йдеться

про текст, картинки і інші двомірні речі — то принтери і сканери

вже давно зробили такий обмін справою нескладною і абсолютно

буденною. Проте у випадку з тривимірними фізичними об’єктами

все набагато складніше. Ця реальність, яка поки що використову'

ється для вирішення вузького спектру завдань.

Програмні пакети, що дозволяють створювати тривимірну графі'

ку дуже різноманітні. Останні роки стійкими лідерами в цій області

є комерційні продукти:

3DS Max — повнофункціональна професійна програмна систе'

ма для роботи з тривимірною графікою, розроблена компанією

Autodesk.

Maya — редактор тривимірної графіки. Нині стала стандартом

3D графіків в кіно і телебаченні. Newtek Lightwave. SoftImage XSI і ба'

гато інших.

І так, що таке 3D,принтер?
3D'принтер — пристрій, що використовує метод створення

фізичного об’єкту на основі віртуальної 3D'моделі. 3D'друк може
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здійснюватися різними способами і з використанням різних ма'

теріалів, але в основі будь'якого з них лежить принцип пошарово'

го створення (вирощування) твердого об’єкту.

«У професійному середовищі усі вже звикли до 3D?друку, але широкі
маси у більшості просто не знають, що це таке. При цьому застосу?
вань для бізнесу, що не відноситься до конструкторського або дизай?
нерського середовища, — маса: від архітектурних макетів до ексклю?
зивних сувенірів. Думаю, найближчим часом ситуація кардинально не
зміниться і єдиний вихід — спілкуватися з потенційними клієнтами», —

говорить Олександр Скриннік, генеральний директор рекламного

агентства ItLooks, що має в Санкт'Петербурзі свою компанію по

3D'друку, — «Бум настане тоді, коли технології зроблять ще 1–2 кро?
ки вперед, підвищивши якість, точність, «глянцевість» і понизивши
собівартість продукції. Тоді 3D?принтеры дійсно вчинять революцію,
станеться це, вважаю, вже через 3–5 років».

На сьогодні в 3D'друкові панує дві принципово різних техноло'

гії — це лазерний і струменевий друк. При цьому вони теж діляться

на види. Так, лазерний друк підрозділяється на три види: лазерний

друк, лазерне спікання і ламінування. У усіх цих способах викорис'

товується своя технологія виробництва продукції. 

На сьогодні основним застосування 3D'принтерів являється

швидке прототипування. Вже давно встановлено, що при розробці

якоїсь складної моделі її прототип дозволяє скоротити вірогідність

появи помилок в кінцевому продукті. Багато великих компаній ма'

ють у своїх конструкторських підрозділах 3D'принтери для розробки

швидких прототипів. Так, свого часу Porsche за допомогою прото'

типу вивчала роботу потоку масла в трансмісії нової моделі авто'

мобіля 911.

До деякого часу 3D'принтери були дуже дорогим задоволенням,

яке міг дозволити собі тільки великий бізнес. Ціни на них розпочина'

лися з 100 тисяч доларів. Звичайно, і зараз такі просунуті моделі мають

попит, але поступово з’являються і масові вироби. Зокрема, одним

з таких тривимірних принтерів є модель Desktop Factory, яка коштує

усього лише 5 тисяч доларів. Звичайно, у неї є цілий ряд обмежень.

Так, вона може відтворювати моделі не більше 12,7 х 12,7 х 12,7 см.

Але це все одно великий крок вперед. І заявка на те, що вже в най'

ближчі 10 років, у будинках простих людей, стануть з’являтися осо'

бисті 3D'принтери. Тривимірний друк чекає серйозний стрибок

вже найближчим часом. Спростяться 3D'редактори, стане дешевий

3D'друк, самі принтери стануть компактніші, покращають власти'
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вості використовуваних матеріалів і кожна людина зможе виготовити

собі, наприклад, унікальний корпус для телефону або брелок, що має

усі необхідні властивості, — міцність, вологостійкість, гнучкість і так

далі без бруду, хімії і якихось спеціальних навичок, просто у себе

удома на столі. Мені здається це рано чи пізно настане.

З 2008 року тривимірний друк почав активно впроваджуватися

і в повсякденне життя людей. З легкої руки Philips і ряду інших ком'

паній ця технологія стала цікава і фізичним особам. Зараз про неї

знають небагато, але це вже питання маркетингу і часу.

АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 
ПРИ ПРОЕКТУВАННІ БАЗ ДАНИХ

Луцюк Я. С.
I курс, група Кс(с)
1.1, 

спеціальність «Комп’ютерні системи і мережі інженерія», 
Луцький інститут розвиту людини, к. тел. (066) 439
76
93

Науковий керівник: Клеха О. А.

Аналіз предметної області складається з аналізу даних та аналізу

завдань. Аналіз даних передбачає документування всіх атрибутів.

Аналіз завдань може потребувати застосування різноманітних ме'

тодів побудови діаграм для дослідження зв’язків і способів вико'

ристання даних, подій, станів даних, а також детального опису ал'

горитмів.

Вивчається потреба в заходах із контролю та захисту даних, їхнь'

ому резервному копіюванні та відновленні. Має бути проведений

детальний аналіз наявних систем та інших чинників, що впливають

на процес впровадження системи. Потрібно виявити всі обмежен'

ня і припущення, що можуть вплинути на подальше проектування,

використання ресурсів і терміни проведення робіт.

Підхід. На цьому етапі аналітики й користувачі працюють

пліч'о'пліч, встановлюючи й перевіряючи вимоги. Аналіз предмет'

ної області передбачає:

– проведення бесід з користувачами;

– перегляд усіх документів та бланків, які обробляються і фор'

муються організацією;

– аналіз потоків документів;

– аналіз способів вирішення завдань організації;

– фіксація правил, обмежень та законів, що діють у предметній

області.
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Результати. До ключових результатів етапу аналізу належать:

– узгоджена діаграма сутностей і зв’язків;

– відомості про обсяги даних, частоту виконання завдань, очі'

куваний користувачем рівень продуктивності;

Деталізовані й узгоджені описи завдань:

– первинний варіант стратегії впровадження;

– опис заходів з ревізії і контролю даних, резервного копіюван'

ня й відновлення;

– загальний опис процедур, що не автоматизуються;

– критерії прийнятності, якості, гнучкості та продуктивності;

– попереднє оцінювання обсягів системи;

– узгоджений підхід до здійснення етапу проектування й фази

реалізації;

– уточнений план розроблення системи.

Ключові чинники успіху:
– активна участь користувачів;

– ретельна перевірка достовірності, повноти й несуперечності

даних;

– виявлення всіх питань та припущень, що мають ключове зна'

чення для проектування і впровадження;

– встановлення точних характеристик ключових завдань і даних;

жорсткий контроль за ходом робіт, концентрація зусиль на вико'

нанні календарних планів і дотриманні запланованих термінів.

ОГЛЯД ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ WINDOWS 8.1

Маринич Д. В.
IV курс, група 4
КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (099) 307
88
20
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

З кінця 2013 року кожен користувач ліцензійної операційної сис'

теми (ОС) Windows 8 може безкоштовно завантажити оновлення 8.1

і оцінити основні фішки нової системи в зв’язці з різними апарата'

ми, додатками і сервісами Microsoft та її партнерів. Природно, сис'

тема створювалася таким чином, щоб будь'які пристрої на Windows

могло взаємодіяти один з одним. Windows так чи інакше є частиною

життя більш ніж мільярда людей по всьому світу. Кожен день Windows

користуються більше людей, ніж будь'який інший операційною

системою, застосовуючи її для самих різних речей: прослуховуван'

ня музики або перегляду відео, ігор та розваг, контактів з друзями та
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близькими, спілкування в соціальних мережах, роботи в офісі та за

його межами. Microsoft прагне до надання універсальної середовища

та єдиного користувацького досвіду на всіх пристроях. Операційна

система Windows і її оновлення Windows 8.1 об’єднує простоту і роз'

важальний характер планшетів з силою ПК. Операційна система

Windows 8.1 зводить воєдино всі маніпуляції, які проводяться з гад'

жетами: програми та сервіси працюють разом, представляючи

гнучку середовище для роботи на всіх пристроях, а також розваг. Ну

і, як підкреслює компанія'розробник «Платформа Windows — опе'

раційна система, що відповідає всім потребам сучасного бізнесу».

Основні нові можливості в Windows 8.1 наступні. В новому релізі

повернули кнопку «Пуск» на робочому столі. Вона відкриває почат'

ковий екран або налаштовується так, щоб запускати «Всі додатки».

Користувачі тепер можуть завантажувати Windows (наприклад, на

пристроях без сенсорного екрану) в режимі «Робочого столу». Для

того, щоб потрапити в список всіх додатків на пристрої, необхідно

потягнути вгору за нижню частину екрана. А якщо потягнути звер'

ху вниз на екрані блокування — запуститься камера.

У новій версії Windows шпалери робочого столу не змінюються

при перемиканні на Modern UI. Начебто б, дрібниця, а перехід стає

більш плавним і природним.

Існує кілька варіантів розміру значків. В Windows 8 пропонува'

лося тільки два варіанти: квадратні і прямокутні. У 8.1 додали ще два

типи: один менше попереднього квадрата (практично, як ярлики),

другий — у вигляді двох прямокутників, тобто великий квадрат.

Перші будуть цікаві тим, хто хоче організувати оформлення

найбільш компактно, другий — тим, хто бажає отримувати більше

інформації. Наприклад, на великому значку з’являється детальна

інформація про погоду.

У новій версії системи пошук відобразить результати в елегант'

ному вікні, що поєднує результати пошуку на комп’ютері, в службі

SkyDrive і в Інтернеті. Найбільш популярні результати можуть місти'

ти відомості, зображення, посилання на інші запити, документи, що

містять рядок пошуку, список програм із Магазину, встановлених

на вашому пристрої, і навіть дії, які можна виконати безпосередньо

зі сторінки. Результати пошуку в інтернеті відображаються в точ'

ності так, як при переході на відповідні веб'сторінки.

Налаштування розміру вікон. У Windows 8.1 можна одночасно

відображати на екрані кілька додатків. Ви можете змінювати розмір

вікон додатків практично без обмежень. Це дозволяє одночасно
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працювати з декількома додатками і робочим столом. При роботі

з планшетним комп’ютером є можливість відкрити нове вікно In'

ternet Explorer на додаток до вже відкритого вікна Internet Explorer.

Крім того, якщо дозвіл екрана високе, то активних вікон може бу'

ти декілька.

Отже, операційна система Windows 8.1 виглядає дуже добре, але

багатьом користувачам Windows 7 багато речей здається не зовсім

зручними для роботи (ймовірно, потрібен певний досвід експлуа'

тації). Для гаджетів з сенсорними екранами Win8 — безсумнівно,

одне з найкращих рішень, а от для настільних ПК — до певної міри

незвична система.

РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОГО WEB�САЙТУ 
НА ПРИКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Петлінський Р. А.
VI
курс, група ПА
51/13м, 

спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», 
Університет «Україна», к. тел. (066) 400
37
09

Науковий керівник: Гайдаржи В. І., доцент

Сайт (від англ. Website: web — «павутина, мережа» і site — «міс'

це», буквально «місце, сегмент, частина в мережі») — сукупність

електронних документів (файлів) приватної особи або організації

в комп’ютерній мережі, об’єднаних під одним адресою (доменним

ім’ям або IP'адресою).

Динамічний сайт — сайт, що складається з динамічних сторінок —

шаблонів, контенту, скриптів та іншого, у вигляді окремих файлів.

Сторінка сайту, який показується в підсумку браузеру користувача,

формується на стороні сервера динамічно, за запитом, з сторінки'

шаблону і окремо зберігається вмісту (інформації, скриптів та ін.) Як

правило для відображення будь'якої кількості однотипних сторінок

використовується одна сторінка — шаблон, в яку подгружается відпо'

відний вміст, це дозволяє одномоментно коригувати зовнішній вигляд

сайту (безліч всіх його сторінок), редагуючи всього лише один шаблон.

Інструменті створення динамічного сайту:

1. HTML;

2. PHP;

3. CSS;

4. MySQL;

5. jQuery.
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HTML (англ. HyperText Markup Language — Мова розмітки гіпер,
текстових документів) — стандартна мова розмітки веб'сторінок

в Інтернеті.

PHP — скриптова мова програмування.

Каскадні таблиці стилів (англ. Cascading Style Sheets або скороче'

но CSS) — спеціальна мова, що використовується для відображен'

ня сторінок, написаних мовами розмітки даних.

MySQL — вільна реляційна система управління базами даних.

jQuery — бібліотека JavaScript, що фокусується на взаємодії

JavaScript та HTML.

АВТОНОМНІ СИСТЕМИ

Помогаєв В. Ю.
ІV курс, група КС
41/10, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Університет «Україна», к. тел. (096) 728
15
47
Науковий керівник: Коваленко В. В., старший викладач

У наш час, час інформаційних технологій все більше значення

придасться впровадженню електроніки у повсякденне життя. При'

кладом може стати те що три десятиліття тому ніхто навіть уявити

собі не міг те, що у кожній оселі буде знаходитись свій персональ'

ний комп’ютер, а деякі люди віддадуть перевагу життю у так званих

розумних будинках, в яких більшість питань за них буде вирішува'

ти комп’ютер. Але хтось з вас задавав собі питання як на справді

відбувається цей процес? За якими принципами?

Так ось більшість автономних систем починається з керуючого

пристрою, ним може слугувати майже будь який пристрій, в якому

є пам’ять і обчислювальна потужність. Починаючи від невеликих

плат таких як ARDUINO та закінчуючи великими потужними бага'

торівневими пристроями. 

Наступним пунктом будь якої автономної системи є сенсори.

Вони можуть бути різноманітні в залежності від поставленої задачі.

Але що таке сенсор? І які вони бувають? З деяких джерел відомо що

сенсор це чутливий елемент, що перетворює параметри середовища

в придатний для технічного використання сигнал, зазвичай елект'

ричний, хоча можливо і інший за природою, наприклад — пневма'

тичний сигнал. Однією з класифікацій сенсорів є класифікація за

параметром який вимірює сенсор і тому можна виділити такі групи

сенсорів: сенсори тиску, температури, фотосенсори, сенсори воло'

гості, сенсори присутності людини та велику кількість інших.
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Ще одною складовою автономних систем є програма за якою

працює система. Саме в програмі повинно бути вказано як система

буде реагувати на ту чи іншу ситуацію.

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВЕРСІЯМИ. GIT

Пустовалов П. Д.
cтудент 5 курсу, групи ПА
51/13м, 

спеціальність «Програмне забезпечення інформаційних систем», 
Інститут комп’ютерних технологій 

Науковий керівник: Забара С. С.

Система керування версіями — це потужний інструмент, який доз'

воляє одночасно, без завад один одному, проводити роботу над гру'

повими проектами.

Системи керування версіями зазвичай використовуються при роз'

робці програмного забезпечення для відстеження, документування та

контролю над поступовими змінами в електронних документах.

Система керування версіями існують двох основних типів: з цент'

ралізованим сховищем та розподіленим. Система контролю дозво'

ляє зберігати попередні версії файлів та завантажувати їх за потре'

бою. Вона зберігає повну інформацію про версію кожного з файлів,

а також повну структуру проекту на всіх стадіях розробки. Місце

зберігання даних файлів називають репозиторієм. В середині кож'

ного з репозиторіїв можуть бути створені паралельні лінії розроб'

ки — гілки.

Git — розподілена система керування версіями файлів та спільної

роботи. Проект створив Лінус Торвальдс для управління розробкою

ядра Linux, а сьогодні підтримується Джуніо Хамано (англ. Junio

C. Hamano). Git є однією з найефективніших, надійних і високо'

продуктивних систем керування версіями, що надає гнучкі засоби

нелінійної розробки, що базуються на відгалуженні і злитті гілок.

Для забезпечення цілісності історії та стійкості до змін заднім числом

використовуються криптографічні методи, також можлива прив’язка

цифрових підписів розробників до тегів і комітів.

Система спроектована як набір програм, спеціально розробле'

них з врахуванням їхнього використання у скриптах. Це дозволяє

зручно створювати спеціалізовані системи управління версіями на

базі Git або користувацькі інтерфейси. Наприклад, Cogito є саме та'

ким прикладом фронтенда до репозиторіїв Git. А StGit використо'

вує Git для управління колекцією латок.
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Система має ряд користувацьких інтерфейсів: наприклад, gitk та

git'gui розповсюджуються з самим Git.

Віддалений доступ до репозиторіїв Git забезпечується git'демо'

ном, SSH або HTTP сервером. TCP'сервіс git'daemon входить

у дистрибутив Git і є разом з SSH найбільш поширеним і надійним

методом доступу. Метод доступу HTTP, незважаючи на ряд обме'

жень, дуже популярний в контрольованих мережах, тому що дозволяє

використання існуючих конфігурацій мережевих фільтрів.

ПРОБЛЕМИ ДІАЛОГУ ЛЮДИНИ ТА КОМП’ЮТЕРА

Рижак Л. В.
ІІ курс, група ВС
22, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Тернопільський коледж Університету «Україна», 

к. тел. (067) 890
30
61
Науковий керівник: Сухорукова Н. С.

Цілий ряд явищ та процесів у найрізноманітніших сферах життя

і діяльності людини може бути віднесений до позитивних наслідків

взаємодії людини і персонального комп’ютера, але і значну части'

ну таких явищ та процесів можна розглядати зовсім по — іншому.

Позитивними аспектами цієї проблеми у сфері культури і суспільст'

ва є всебічний розвиток індивіда, розширення комунікативних

зв’язків між людьми, глибше занурення в інформаційну діяльність

суспільства. Проте тут ми зустрічаємось і з цілим рядом негативних

аспектів, до яких належать «автоматизація» людини, дегуманізація

людського життя, занадто велике зосередження уваги на технокра'

тичному мисленні, зниження культурного рівня кожного конкрет'

ного індивіда і рівня культури в цілому, а також, як це не парадок'

сально, ізоляція від інших членів суспільства. Наслідки взаємодії

людини і комп’ютера мають неабиякий вплив на процес і результа'

ти участі людей у загальносуспільних процесах та індивідуальній

життєдіяльності кожного окремого індивіда. Така взаємодія сприяє

підвищенню продуктивності праці, її раціоналізації, підвищенню

компетентності працівника, покращенню якості виробленої про'

дукції, подоланню кризи, економії ресурсів, охороні навколишньо'

го середовища. Проте вона одночасно підвищує складність життя,

поглиблює стандартизацію, призводить до масового безробіття, де'

гуманізації праці, виникненню стресів і психічних захворювань

у людей.
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Наведений вище перелік позитивних і негативних наслідків

інформатизації суспільства в контексті проблеми взаємодії людини

і персонального комп’ютера вражає. Одним із наслідків інтенсив'

ної взаємодії людини і персонального комп’ютера, який має в собі

як позитивний, так і як негативний момент, є інформаційний вибух.

Його суть полягає в тому, що загальна кількість наукової інформа'

ції, накопиченої людством, стрімко зростає. Проте як не парадок'

сально, а людина виявляється безпорадною у такому різноманітті

інформації. Тому людина змушена чи не більшу частину свого часу

шукати і опрацьовувати потрібну їй інформацію. Тому ми усі зму'

шені витрачати до 50% часу на нетворчу роботу, пов’язану із пошу'

ком та обробкою інформації. 

В історичному розвитку людини комп’ютера можна розглядати

як нове складне знаряддя, що опосередковує розумову діяльність

людини, якому передаються виконавчі інтелектуальні функції; але

також слід враховувати, що за допомогою комп’ютера людина

підкорила собі могутні сили природи і в результаті цього створила

загрозу власному життю.

Фахівці, що займаються практичним використанням досить склад'

ної комп’ютерної техніки, зненацька зіштовхнулися з явищем, коли

досить досконалі з погляду техніки комп’ютери при застосуванні на

виробництві не давали очікуваного ефекту. І безпосередньою при'

чиною цього була велика кількість помилок, що допускали люди,

які керують цією технікою. Усі ті переваги, що були досягнуті зав'

дяки технічному удосконаленню комп’ютерів, досить часто зводи'

лися нанівець неточними, несвоєчасними діями людини.

Першою реакцією на таку невідповідність була спроба усунути

помилки людини за рахунок ще більшої автоматизації техніки і за'

міни в ній людини. Саме тоді ще існували ілюзії, ніби — то комп’ю'

терна техніка, доведена до відповідного рівня досконалості, зможе

розв’язувати будь — які завдання, які до цього вирішувала людина.

Однак від подібного підходу до розв’язання проблеми незабаром

довелося відмовитися, тому що практика показала, що техніка

здатна замінити далеко не усі функції людини.

І перше питання, яке виникало при цьому, полягало у наступному:

чому ця проблема не виникла спочатку? Вивчення його дозволило

розкрити надзвичайно важливу особливість нової техніки: комп’ютер

робив можливим розв’язання принципово нових задач, але при цьо'

му створював для взаємодіючої з ним людини і принципово нові

умови праці.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Сітовський Ю. М.
I курс, група Кс(с)
1.1, 

спеціальність «Комп’ютерні системи і мережі», 
Луцький інститут розвиту людини 

Науковий керівник: Тарасюк Л. М., викладач, 
Ліщина В. О., к. т. н., доцент

Невпинне зростання обсягів інформації в усьому світі призводить

до різкого зниження ефективності використання накопичених знань

у багатьох сферах людської діяльності. Україна за рівнем розвитку

інформаційних технологій у світі посідає 75 місце (дані 2011). Такі

дані оприлюднила міжнародна громадська організація Всесвітній

економічний форум у своїй шостій щорічній доповіді. У поперед'

ньому рейтингу Україна займала 76 позицію. Єдина конкурентна

перевага, яку має наша країна в цьому аспекті, це традиційно сильні

IT'кадри, тобто в Україні дуже високий рівень підготовки програміс'

тів. Україна є одним зі світових центрів офшорного програмування

[3]. У рейтингу лідирує Данія — завдяки зразковій нормативно'

правовій базі і чіткій політиці держави з поширення інформаційних

технологій. Друге місце зайняла Швеція. Також у першу трійку по'

трапив Сінгапур. У першу десятку увійшли Фінляндія, Швейцарія,

Нідерланди, США, Ісландія, Великобританія і Норвегія. Найнижчий

рівень розвитку інформаційних технологій спостерігається в афри'

канських країнах. Всього розглядалося більше 122 країн, які оціню'

валися за впливом інформаційних і комунікаційних технологій на

їхній розвиток і конкурентноздатність. 2009 року KPMG внесла

Львів у список 30 міст світу з найбільшим потенціалом розвитку

інформаційних технологій [4].

Проте сьогодні можна спостерігати дві антагоністичні тенденції

розвитку IT.

Перша тенденція пов’язана з небезпечним впливом машинізації

на свідомість та поведінку людей: проникненням IT в економічну

діяльність суспільства для отримання надприбутків, здійснення ін'

формаційного неоколоніалізму, розгортання інформаційних війн,

виховання у населення рис насилля, агресії, перетворення молод'

шого покоління у комп’ютерних рабів. Приватне життя стає прозо'

рим. Виникає загроза обмеження прав людини, свободи її волі [2].
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Автоматизація виробництва посилює небезпеку глобальних техно'

генних катастроф, що викликані некваліфікованими діями або ж не

до кінця продуманими технологіями. 

Друга тенденція розвитку ІТ полягає в тому, що застосування су'

часних ІТ має формувати гармонійне, культурне суспільство без дер'

жавних кордонів, вікових, освітніх, статевих, національних обмежень,

у світі миролюбства, духовності та партнерства. Прогнозується

перетворення всієї земної кулі в єдине інформаційне суспільство,

де люди проживають в електронних квартирах та працюють у вір'

туальних офісах, обладнаних уніфікованим програмним та апарат'

ним забезпеченням.

На сучасному етапі розвитку суспільства ринкова економіка — це

передусім інформаційна економіка. Забезпечення сумісності — це

важлива технологічна проблема для постачальників та користувачів

інформаційних продуктів. Щоб вирішити цю проблему, Міжнародна

організація питань стандартизації (ISO — The International Standards

Organization) розробила систему стандартів, які дозволяють розроб'

никам програмних та апаратних засобів створювати сумісні інфор'

маційні продукти, приміром, координуючи протоколи взаємодії та

стандартні інтерфейси. 

Кількість постійних користувачів мережі Internet у світі переви'

щила 900 млн. Безумовним лідером є США (біля 154 млн. постій'

них користувачів Internet, або 76% від усього дорослого населення).

Сьогодні більше 113 млн європейців є постійними користувачами

мережі Internet, що складає майже 36% від усього дорослого населен'

ня. Кількість користувачів українського сегменту Internet за останні

роки збільшилася більш, ніж у 3 рази і складала за різними оцінками

від 500 до 900 тис. постійних користувачів (менше 2% дорослого

населення України) і близько 1,5 млн. громадян, які користувалися

послугами Internet час від часу. Значно зріс і обсяг інформаційних

ресурсів, які доступні в мережі. За кількістю хостів, які підключені

до мережі Internet, Україна знаходиться на 28'му місці в Європі і на

45'му місці у світі. [1]. 

Відповідно значимість суспільних відносин, що виникають

у зв’язку з його використанням, не викликає сумніву. З’являється

об’єктивна потреба у нормативно'правовому врегулюванні нової

галузі з метою подолання негативних тенденцій розвитку інформа'

ційних технологій.
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РОЗРОБКА WEB�БРАУЗЕРА НА МОВІ C #

Соколов І. В.
студент 6 курс, групи ПА 51/13 м,

Інституту компютерних технологій
Науковий керівник: Гайдарджи В. І.

Браузер, Веб'оглядач, Web browser — спеціальна програма, приз'

начена для перегляду веб'сайтів. Відбувається це за допомогою http

запитів до сервера й одержання від нього даних, які обробляються

за спеціальними затвердженими стандартами і таким чином фор'

мується веб'сторінка.

Microsoft Visual Studio — лінійка продуктів компанії Майкрософт,

що включають інтегроване середовище розробки програмного за'

безпечення та ряд інших інструментальних засобів. Дані продукти

дозволяють розробляти як консольні додатки, так і додатки з гра'

фічним інтерфейсом, в тому числі з підтримкою технології Windows

Forms, а також веб'сайти, веб'додатки, веб'служби як в рідному, так

і в керованому кодах для всіх платформ, підтримуваних Microsoft

Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Win'

dows Phone. NET Compact Framework і Microsoft Silverlight.

C # — елегантний, об’єктно'орієнтований, призначений для роз'

робки різноманітних безпечних і потужних додатків, які виконуються

в середовищі. NET Framework. За допомогою мови C # можна створю'

вати звичайні програми Windows, XML'веб'служби, розподілені ком'

поненти, додатки «клієнт'сервер», додатки баз даних і т. д. Visual C #

надає розвинений редактор коду, конструктори зі зручним для корис'

тувача інтерфейсом, вбудований відладчик і безліч інших засобів, що

спрощують розробку додатків на базі мови C # і .NET Framework.

Об’єктно — орієнтоване програмування (ООП) — парадигма

програмування, в якій основними концепціями є поняття об’єктів
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і класів. У ряді мов з прототипіюванням замість класів, використо'

вуються об’єкти — прототипи.

Об’єкт в програмуванні — деяка сутність у віртуальному просторі,

що володіє певним станом і поведінкою, що має задані значення влас'

тивостей (атрибутів) та операцій над ними ( методів). Як правило,

при розгляді об’єктів виділяється те, що об’єкти належать одному

або декільком класам, які визначають поведінку (є моделлю) об’єкта.

Терміни «екземпляр класу» і «об’єкт» взаємозамінні.

Клас — різновид абстрактного типу даних в об’єктно'орієнтова'

ному програмуванні (ООП), що характеризується способом своєї

побудови.

Інкапсуляція — це властивість системи, що дозволяє об’єднати

дані і методи, що працюють з ними в класі, і приховати деталі ре'

алізації від користувача.

Спадкування — це властивість системи, що дозволяє описати но'

вий клас на основі вже існуючого з частково або повністю позичає

функціональністю. Клас, від якого здійснюється спадкування, нази'

вається базовим, батьківським або суперкласом. Новий клас — на'

щадком, спадкоємцем або похідним класом.

Поліморфізм — це властивість системи використовувати об’єкти

з однаковим інтерфейсом без інформації про тип і внутрішній струк'

турі об’єкта.

ДИСПЛЕЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ, 
ЩО КРІПИТИМЕТЬСЯ НА ГОЛОВІ

Хмельницький О. М.
VI курс, група КМ
51/13М, спеціальність 

«Комп’ютерно еколого
економічний моніторинг»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Зеленський К. Х., к. т. н., професор

Метою є створення Helmet Mounted Display (як скорочено HMD,

являє собою пристрій дисплея, носити на голові або як частина шо'

лома, який має невеликий дисплей оптику перед однієї, або кожного

ока) пристрою, що за функціональністю відповідатиме найсучасні'

шим смартфонам (відображатиме різноманітну інформацію, матиме

можливість здійснювати телефонні дзвінки, відеодзвінки тощо)

і керуватиметься за допомогою голосових команд, рухів головою та

віртуальною клавіатурою.
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Epson Moverio
У ході CES 2014 в Лас'Вегасі компанія Epson, більше відома як

виробник принтерів, представила цифрові окуляри Epson Moverio

з доповненою реальністю. Android'пристрій має прозорий дисплей,

систему відслідковування рухів голови і вбудовану камеру.

Цифрові окуляри обладнані бінокулярним дисплеєм з викорис'

танням системи проекційних лінз на рідких кристалах, що дозволяє

накладати цифрову інформацію на видимі предмети в реальному

світі. З допомогою пристрою можна переглядати відео або грати

в ігри з доповненою реальністю.  також рекламує Moverio для кор'

поративного використання, наприклад, інженерами чи медичними

працівниками.

Recon Jet
Його вага становить 60 грам. Усередині корпусу встановлений

двоядерний процесор, графічний чіп, модуль бездротового зв’язку

Wi'Fi, Bluetooth 4.0, GPS'приймач і набір датчиків, що включає в себе

гіроскоп, акселерометр, термометр, альтиметр і магнітометр. Гаджет

зможуть використовувати лікарі для того, щоб стежити за станом па'

цієнта під час операцій. Пристрій може стати корисним навіть його

для виробництва лісу, адже їм буде доступна інформація про рельєф

місцевості, області поширення лісових пожеж і погодних умовах.

MetaPro
Основною особливістю проекту є те що окуляри придумані саме

для взаємодії людини і «доповненої реальності». Екранів там два,

пристрій введення вбудовано в сам гаджет, але серйозним недоліком,

здатним відлякати більшість потенційних покупців, став дизайн

пристрою. Як обіцяють розробники, нам більше не буде потрібно

купувати собі новий телефон, телевізор чи комп’ютер. Тепер нам

буде потрібно купити тільки пару окуляпів доповненої реальності,

на які ми зможемо завантажити голограму відповідного пристрою.

Google Glass
Це окуляри з проекційним екраном, вбудованою камерою, здат'

ної записувати як фото, так і відео, з розпізнаванням голосу і пере'

дають музику за допомогою резонансу кісток вашого черепа. Важать

окуляри 40 грамів, оснащення двох ядерних процесором и одним

гігабайтом оперативної пам’яті.
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Секція 15.1 Новітні технології 

СЕКЦІЯ ХV.I

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

Бовкун Є. М.
V курс, ТХ
51, спеціальність «Технологія харчування»

Науковий керівник: Ромоданова В. О., к. т. н., професор

Продукти харчування крім основних складових — білків, жирів,

вуглеводів, повинні містити багато інших речовин. Вітаміни, біоеле'

менти та інші біологічно активні речовини, що містяться в незначних

кількостях, забезпечують регуляцію важливих життєвих функцій

організму людини, тому їх значення дуже важливе.

Підвищена увага спеціалістів к продуктам природного походжен'

ня як к джерелам біологічно активних речовин і поліфункціональним

інгредієнтам обумовлена їх доступністю, екологічною чистотою,

а також наявністю накопиченої на протязі тривалого часу інформації

щодо медичного і фармацевтичного впливу їх на організм людини.

Антиоксиданти — речовини, що сприяють зниженню у людському

організмі вільних радикалів, які можуть викликати розвиток рако'

вих пухлин або закупорку кров’яних судин. Вчені всього світу не

втомлюються стверджувати, що «шоколадні» антиоксиданти дуже

корисні для здоров’я з таких причин, як здатність флавоноїдів ка'

као'бобів (основної складової у виготовленні шоколаду) регулюва'

ти рівень холестерину у крові, знімати запалення, чистити кров’яні

судини та покращувати кровообіг. Останні дослідження довели, що

шоколад знижує тиск і навіть може попереджати окремі види діабету.

Високий вміст заліза в шоколадних ласощах уповільнює розвиток
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анемії, впливає на рівень серотоніну. Діти, які отримували шоколад

до моменту народження через організм матері, стійко переносять

стресові ситуації, відзначаються веселим характером. Шоколад пе'

реважно використовується для виготовлення кондитерських виро'

бів, наприклад, кремів для оздоблення тортів та інших виробів, які

характеризуються високими смаковими якостями. 

Для тортів і тістечок більше підходить молочний шоколад, основ'

ними складовими якого є какао'масло, сухе молоко і цукор. Крім

того в цьому продукті містяться корисні макро' та мікроелементи

такі, як калій — 457 мг/100 г, більший вміст кальцію в порівнянні

з чорним шоколадом — 199 мг/100 г, залізо, марганець. Білий шоко'

лад має свої технологічні особливості: при підвищених температурах

продукт стає зернистим і втрачає смак, що пояснюється руйнуванням

внутрішньої структури. Низька температура танення какао'масла

в молочному шоколаді дозволяє продукту залишатися твердим при

кімнатній температурі, але легко танути у ротовій порожнині, при

цьому какао'масло без добавок зберігає свій оригінальний смак

та аромат.

Метою наших досліджень було виявити, яку марку білого шоко'

ладу із сучасного асортименту доцільно використовувати при виго'

товленні крему шоколадного. Спочатку проаналізували хімічний

склад шоколаду молочного марок «Корона», «Рошен» і «Світоч». За

вмістом масло'какао шоколад «Корона» і «Світоч» майже не відріз'

нялись (28,6 і 29% відповідно), в шоколаді «Рошен» цей показник

складав 37%. Калорійність була найнижчою в шоколаді «Корона»

(507 ккал). Основним емульгатором був лецитин соєвий тільки різних

марок, в шоколаді марки «Корона» використовувався молочний

жир, в інших зразках — жир. Виготовлення крему було виконано за

традиційною технологією. В готових зразках визначали органолеп'

тичні і фізико'хімічні показники. За результатами досліджень ви'

явлено, що найкращим був крем із шоколаду «Корона», продукт

мав приємний, виражений аромат, в міру солодкий смак з відчуттям

масло'какао, блискучий на вигляд, добре збивався, взбита маса ха'

рактеризувалась еластичністю, пластичністю та тривалістю зберіган'

ня форми. Крем з шоколаду «Рошен» відрізнявся приємним смаком

з присмаком кислинки, колір — світліший за попереднього зразку.

Найнижчу оцінку отримав крем виготовлений з шоколаду «Світоч»:

невиражений аромат, смак слабо'солодкий, майже не відчувався

присмак масло'какао, колір — світліший за інших зразків, ступінь

взбитості нижча за попередніх. 
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За економічним показниками шоколад «Корона» виявився де'

шевшим в порівнянні з іншими зразками. Таким чином при виго'

товленні шоколадних кремів за нутриціологічним спрямуванням

і технологічними показниками рекомендується використання шо'

коладу «Корона».

СТРАВИ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЙОДУ

Вітренко Д. М.
2 курс, група ВХП
21, 

спеціальність «Виробництво харчових продуктів»
Коледж «Освіта»

Науковий керівник: Юліна А. І., к. т. н., доцент

Морською капустою прийнято називати зелено'бурі морські во'

дорості (ламінарії), які люди використовують в харчуванні. Опис

сімейства ламінарієвих налічує близько 30 видів, більшість з яких

росте в північній півкулі, причому в Тихому океані. При цьому про'

мислове значення мають, в основному, ламінарія цукриста, ламі'

нарія пальчаторозсічена, ламінарія північна, ламінарія японська

і ламінарія вузька, які в якості продуктів харчування ми і називаємо

морською капустою. А в Китаї, наприклад, морську капусту нази'

вають морським женьшенем.

На 88% морська капуста складається з води. Білки в капусті ста'

новлять близько 1%, 0,2% припадає на жири, 3% — на вуглеводи,

0,6% — на харчові волокна, 2,5% — на органічні кислоти, 4,1% ста'

новить зола.

Морська капуста — це добре збалансований природний комплекс,

що включає в себе досить необхідні для здоров’я людини вітаміни,

макро — і мікроелементи, а також рослинні волокна і органічні

кислоти. З мінеральних речовин в морської капусті знаходяться прак'

тично всі речовини таблиці Д.І. Менделєєва. Така велика кількість

мікро — і макроелементів впливає благотворно на організм людини

в цілому, а особливо на високоактивні системи кровотворення ока'

зує йод. Він «дезинфікує» кров: кожен цикл (17хв.) кровообігу через

щитовидну залозу йод вбиває мікроби, а найбільш стійкі послаб'

лює і вони гинуть через декілька циклів. Йод також діє заспокійли'

во на мозкову діяльність. Поряд з йодом позитивно впливає на моз'

кову діяльність і бром. Він впливає на нервову систему і сприяє

регуляції процесів збудження і гальмування в мозку. Добова потреба

людського організму в йоді покривається 50 г свіжої морської капусти.
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112 г капусти покривають добову потребу людини в залізі. З макро'

елементів вона містить магній, натрій, калій, фосфор, кальцій. У ній

містяться наступні вітаміни: B1, B2, B6, B9, C, PP, A, бета'каротин.

Морська капуста багата солями альгінової кислоти (альгінатами),

а також полісахаридами, які сприяють виведенню з організму шкідли'

вих речовин.

Для розширення асортименту страв оздоровчого харчування бу'

ло запропоновано збагачувати існуючі вироби морською капустою,

зокрема салати і супи. Дослідження показали, що морська капуста

добре поєднується з овочевими стравами. Результати досліджень

наведені в таблиці.

Таблиця — Хімічний склад страв з введенням морської капусти 
(в грамах на 100 г продукту)

* — страви готувались за традиційними технологіями і рецептурами;

1 — опитні зразки готувались на основі традиційного аналога з додаванням

20% мілко подрібненої морської капусти.

Аналізуючи отримані дані можна констатувати, що на основні

органолептичні показники опитних зразків введення морської ка'

пусти оказує позитивний вплив. Покращується консистенція і смак

страв, за рахунок глікогену і слизів, які маються в капусті. А голов'

не, збільшується вміст мікроелементів: заліза, йоду, брому та інших,

що дуже важливо для організації оздоровчого харчування.
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Fe K Br

Суп із ка'

бачків

Контроль*

Дослід 1

5,0

2,0
0,7

11,0

20,0

8,0

70,0

1,1

38,0

93

289

–

0,8

4,6

4,7

Салат

«Літній»

Контроль*

Дослід 1

5,9

14,6

6,2

6,7

5,8

24,1

88 8,0

70,0

1,0

2,5

240

337

–

1,6

4,5

4,8

Щі з щавлю
Контроль*

Дослід 1

1,97

3,77

3,7

4,7

5,9

9,6

1,5

26,5

0,9

15,7

324,0

342,0

0,001

0,016

4,5

4,6

Салат зелений

з огірком 

і томатами

Контроль*

Дослід 1

0,7

2,4

59,9

60,9

1,9

5,6

4,75

29,8

0,9

15,7

172,9

190,9

–

0,016

4,5

4,7
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ДЕСЕРТНІ ВИРОБИ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СУМІШАХ

Гасюк М. В.
VIкурс, група ТХ
61/13м, спеціальність «Технології харчування», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Науковий керівник: Калакура М. М., професор 

Підвищення обсягу виробництва та споживання кондитерських

виробів за останні роки свідчить про те, що ця група виробів займає

важливе місце в структурі харчування населення України. Рецептур'

ний склад даних виробів піддається регулюванню, що дозволяє на їх

основі створювати продукти харчування, які відповідають традицій'

ним вимогам до споживчих властивостей і сучасним вимогам науки

про харчування.

Статистичні дані свідчать, що при виборі функціональних продук'

тів харчування споживач віддає перевагу продуктам масового вжит'

ку (молочні, хлібобулочні, кондитерські вироби, напої), котрі що'

денно використовуються в раціоні харчування, доступні для різних

вікових категорій.

Харчова цінність кондитерських виробів функціонального або

дієтичного призначення зумовлена особливостями їх складу. Направ'

лена зміна харчової цінності таких виробів досягається включен'

ням до їх рецептури корисних або вилученням небажаних компо'

нентів. Під час створення кондитерських виробів функціонального

призначення основна увага приділяється збільшенню вмісту в них

функціональних інгредієнтів (харчових волокон, білків, вітамінів

антиоксидантів тощо) і зниженню енергетичної цінності.

Сучасні технології, дають змогу модернізації хімічного складу

і дозволяють розробляти кондитерські вироби з урахуванням стану

здоров’я людини, вікової категорії, фізичного навантаження, еко'

логічної ситуації тощо.

Актуальною є розробка виробів, у рецептурі яких передбачені до'

бавки з високими функціонально'технологічними властивостями,

що дає змогу знизити енергетичну цінність, вміст легкозасвоюваних

вуглеводів, поліпшити харчову та біологічну цінність.

Так на сьогодні запропоновано багато функціональних десертних

та кондитерських борошняних сумішей, що вже мають у своєму складі

борошно, яєчний порошок, природні барвники, модифікований

крохмаль, желюючі речовини, загусники, підсолоджувачі та поро'

шок висушеного фруктового або ягідного соку, кусочки фруктів.
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Головним підходом для формування функціональних кондитерсь'

ких виробів повинно бути не формальна зміна рецептури за рахунок

вводу добавок, а за рахунок якості, коштовності сировини, пара'

метрів технології, технологічної сумісності добавок із компонентами

харчових систем і функціонально'технологічними властивостями

добавок (емульгування, піноутворння, стабілізуючі, водозв’язуючі

речовини).

Фізіологічно'функціональні властивості продукту повинні бути

підтвердженні гігієнічними та клінічними дослідженнями. 

Проведені дослідження, у тому числі аналіз існуючого досвіду вче'

них про застосування функціональних сумішей у технології борошня'

них десертних виробів як оздоблювальних напівфабрикатів, сприяли

підвищенню принципів вивчення використання різних сумішей

які дають змогу значно скоротити час на виготовлення напівфабри'

кату та затрати енергоресурсів, значна економічна цінність.

Соціальний ефект від впровадження розробок полягає у більш

повному використанню харчового потенціалу запропонованої на'

туральної сировини, розширенні асортименту, підвищенні якості та

поліпшенні споживних властивостей кондитерських виробів на про'

мислових підприємствах та у ресторанному господарстві. Це також

сприяє посиленню конкурентної позиції підприємств на ринку,

а економічний ефект зумовлений можливостями розширення асор'

тименту десертних виробів, залученням більшого кола споживачів

і, відповідно, зростанням обсягів реалізації. Визначною умовою забез'

печення ефективності є можливість генерування прибутку від ви'

робництва та реалізації нових борошняних кондитерських виробів,

що потребує науково обґрунтованої політики цін на цю продукцію.

ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ 
ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Донець Т. М., Христюк Д. О.
студенти 5 курсу, групи ТХ
51, 

спеціальності «Технології харчування», 
Інженерно
технологічного інституту

Науковий керівник: Любенок О. Б., 
асистент кафедри технології харчування

Безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини відносять до

основних факторів, що визначають здоров’я населення України i збе'

реження його генофонду. Понад 70% усіх забруднювачів надходять
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в організм людини з продуктами харчування. В Україні, особливо

в останні роки, безпечність харчових продуктів погіршилася

в зв’язку з демонополізацією харчової промисловості, збільшенням

обсягів постачань із'за кордону, послабленням контролю за вироб'

ництвом i реалізацією продуктів харчування. Результати контролю

якості продуктів харчування свідчать про високі рівні забруднення

продуктів токсичними хімічними сполуками, біологічними агента'

ми i мікроорганізмами. У цілому по Україні від 12 до 15% молочної

продукції, риби i рибної кулінарії, від 7 до 12% м’ясопродуктів не

відповідають вимогам стандартів за бактеріологічними показника'

ми. Від 1,5 до 10% проб харчових продуктів містять важкі метали,

у тому числі ртуть, свинець, кадмій, мідь, цинк, з них від 2,5 до 5% —

концентраціях, що перевищують гранично допустимі норми. 

В даний час загострилася проблема забруднення продовольства

токсинами, що володіють імунодепресивною дією i здатністю вик'

ликати злоякісні утворення. 

Основними причинами незадовільної якості харчової продукції є:

– застаріла матеріально'технічна база i недостатня оснащеність

багатьох підприємств харчової промисловості i торгівлі; 

– низький рівень санітарної i виробничої культури; 

– використання неякісної сировини i компонентів; 

– різке ослаблення виробничого i галузевого контролю в зв’язку

з ліквідацією органів господарського керування з лабораторною

службою, яка є вхідною до їх складу, а також прагнення виробників

скоротити витрати на контроль якості продукції. 

Виробництво i продаж якісної та безпечної харчової продукції

з максимально збереженими незамінними харчовими речовинами це

проблема не тільки споживчо'технічна, але й економічна, соціальна

та політична. У зв’язку з цим гостро постають проблеми, пов’язані

з підвищенням відповідальності за ефективність та об’єктивність

контролю якості сировини, дотримання правил ведення технологіч'

них процесів переробки, пакування, зберігання сировини, та нор'

мативів зберігання i реалізації готових продуктів. 

Різке погіршення екологічної ситуації практично в усіх регіонах

світу, пов’язане з антропогенною діяльністю людини, вплинуло на

якісний склад їжі. З харчовими продуктами до організму людини

надходить значна частина хімічних i біологічних речовин. Вони по'

трапляють i накопичуються у продуктах харчування як за біологіч'

ним, так i за харчовим ланцюгом. Харчовий ланцюг охоплює всі етапи

сільськогосподарського i промислового виробництва продовольчої
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сировини i продукції, а також їх зберігання, пакування i маркування.

У зв’язку з цим, гарантування безпеки i якості харчових продуктів

є одним з основних завдань сучасного суспільства, від розв’язання

якого залежить здоров’я населення i збереження його генофонду. 

Харчові продукти вважають безпечними, якщо вони не містять

шкідливих речовин або їх вміст не перевищує законодавчо визначе'

них гігієнічних нормативів. Від дотримання критеріїв безпеки за

вмістом важких металів залежить безпечність продуктів харчування

зокрема кондитерських виробів. 

ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВФАБРИКАТУ
ДЛЯ СОЛОДКИХ СТРАВ 

НА ОСНОВІ ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА 
ТА КОРЕНЯ СОЛОДКИ 

Калита Н. В.
IV курс, група ТХ
41, спеціальність «Технологія харчування»,

Інженерно
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старший викладач кафедри технологія харчування

Аналізуючи сучасні умови життя людини, можна зробити висно'

вок, що зниження фізичної діяльності, стреси, нервово'емоційна

напруженість, нездорова екологічна ситуація та багато інших фак'

торів негативно впливають на її стан здоров’я. Останнім часом три'

вогу викликає і порушення харчового статусу населення, особливо

мешканців екологічно небезпечних регіонів, у раціонах яких вияв'

ляється істотний дефіцит вітамінів, мікроелементів та інших ес'

сенціальних речовин. 

У зв’язку з цим важливим завданням для закладів ресторанного

господарства України сьогодні є впровадження в раціони харчуван'

ня населення продуктів високої біологічної цінності, що потребує

розроблення новітніх технологій харчових продуктів із використан'

ням збагачуючих інгредієнтів. Особливої актуальності в цьому напря'

мі набуває підбір таких компонентів для харчових виробів, які мають

функціонально'технологічні властивості та забезпечують організм

повноцінними білками, вітамінами, макро' та мікроелементами.

Для забезпечення населення повноцінними, доступними і без'

печними продуктами харчування в даний час посилено здійсню'

ються дослідження і наукові роботи з метою створення нових видів
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продуктів на молочній основі. Вирішенню цих проблем присвячено

праці таких учених, як Г. В. Дейниченко, Н. А. Дідух, Н. І. Дунчен'

ко, М. М. Ліпатов, І. А. Макєєва, І. А. Смирнова, А. Р. Храмцов,

В. П. Чагаровський та інші. Особливий інтерес для науковців стано'

вить знежирене молоко, оскільки воно містить речовини, що мають

важливе фізіологічне значення. Одним із напрямів використання

вторинної молочної сировини є розроблення технології солодких

страв і десертів із пінною структурою.

Однак через особливості функціонально'технологічних власти'

востей молочної сировини харчові системи, які утворюються, не завж'

ди мають достатню піноутворювальну здатність. Для вирішення

цієї проблеми найбільш перспективним напрямом є одночасне ви'

користання високомолекулярних піноутворювачів тваринного та

рослинного походження, а саме білків і сапонінів. 

Розроблення технологій харчових продуктів  використанням со'

лодки, що містить сапоніни, та знежиреного молока, що містить пов'

ноцінні білки, дозволить створити вироби з пінною структурою,

сприятиме розширенню асортименту дитячих, дієтичних і лікуваль'

но'профілактичних продуктів, упровадженню виробів із тривалішими

термінами зберігання, високої якості та поліпшеної структури. 

Проте в нашій країні проблема використання солодки в техно'

логіях десертної продукції остаточно не вирішена та потребує по'

дальшого вдосконалення.

Таким чином, розроблення технології напівфабрикатів із знежире'

ного молока з використанням сапонінів кореня солодки є актуальним

завданням, що дозволить розширити асортимент страв і кулінарних

виробів у ЗРГ, підвищити їх харчову та біологічну цінність, раціо'

нально використовувати ессенціальні складові знежиреного моло'

ка, сприятиме впровадженню маловідходних ресурсозберігаючих

технологій у молокопереробній промисловості.

Для вирішення поставлених завдань використано такі методи:

стандартні фізико'хімічні, органолептичні, мікробіологічні, квалі'

метричні, планування та математичної обробки експерименталь'

них даних із використанням сучасних комп’ютерних програм.
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Коваленко В. В.
IV курс, група ТХ
41, спеціальність «Технологія харчування»

Інженерно
технологічний інститут
Науковий керівник: Щирська О. В.

Десертні вироби в закладах ресторанного господарства набуває

визнання серед споживачів. Однак, виробництво десертів є досить

трудомістким, також вони являються висококалорійними вироба'

ми. Тому виникає потреба у розробленні та впровадженні інно'

ваційних технологій з метою скорочення витрат часу на виробничі

процеси, а також підвищити якісний склад пропонованих виробів. 

На нашу думку, актуальним напрямом впровадження нової тех'

нології десертів у заклади ресторанного господарства є використання

сухих функціональних сумішей. Перевагами їх застосування у роз'

робці нових технологій є можливість їх використання в закладах

ресторанного господарства з різними обсягами виробництва, скоро'

чення майже на 50% часу на техноогіні операції, розширення асор'

тименту десертних виробів.

Отже, використання сухих функціональних сумішей при вироб'

ництві десертної продукції є ефективним, збалансованим та перспек'

тивним напрямом для створення інноваційних технологій в закладах

ресторанного господарства. Як об’єкт дослідження нами обрана суха

суміш «АЕ Африканська Мрія». До її складу входять такі функціональ'

ні добавки, як карагінан, камедь плодів рожкового дерева, модифіко'

ваний крохмаль. Вони являються фізіологічно'функціональними

інгредієнтами, тому їх використання у технології десертної продукції

дозволить нам отримати продукт функціонального призначення.

Сенсорний аналіз сухої суміші та отриманого напівфабрикату за

консистенцією наведені в таблиці та на рисунку відповідно.

Таблиця — Сенсорний аналіз сухої функціональної суміші «ЕА Африканська Мрія»

Найменування показника Характеристика суміші «АЕ Африканська Мрія»

Зовнішній вигляд Порошок з жовтуватим відтінком

Консистенція Однорідна, без грудочок зі шматочками сухих фруктів

Смак Чистий, без сторонніх присмаків, солодкий

Запах Нейтральний, без сторонніх запахів

Колір Білий з жовтим відтінком
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Рис. Сенсорна оцінка функціонального напівфабрикату 

за консистенцією

Напівфабрикат високого ступеня готовності можна рекомендувати

для приготування десертної продукції, яка характеризується одно'

рідною, піноподібною консистенцією, ніжним кремовим кольором,

приємним вершковим ароматом. 

Запропонована нами новітня технологія десертної продукції для

закладів ресторанного господарства дозволяє розшити асортимент

десертних виробів без додаткових матеріальних затрат з мінімаль'

ним застосуванням технологічних операцій. 

АНАЛІЗ ТРАВМАТИЗМУ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ,
ОЦІНКА І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЙОГО ЗНИЖЕННЯ

Коряков І. В.
V курс, група ТХ
51c, спеціальність «Технологіяхарчування»,

Інженерно
технологічний інститут
Науковий керівник: Бублик Г. А., доцент

Коли люди гинуть на війні або помирають від невиліковних хво'

роб, з цим злом хоча й важко примиритися, однак його неминучість

ще можна зрозуміти. Коли ж у мирний час у звичайній повсякден'

ній праці люди отримують травмування, від яких стають інвалідами

або вмирають, якщо це трапляється з сотнями, тисячами здорових

молодих людей, то подібне явище не тільки трагічне, воно просто

не вкладається у свідомість.

Людство впоролася з епідемією чуми, віспи, холери та інших хво'

роб, знайшло способи боротьби з багатьма захворюваннями, шукає
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шляхи продовження життя, стримування війн, але дотепер не навчи'

лося надійно захищати людину, її здоров’я в процесі повсякденної

праці. Міжнародна статистика стосовно питань, які розглядаються,

свідчить, що в наш час травматизм та смертність від нещасних ви'

падків можуть бути прирівняні до епідемії. Так, за даними Всесвіт'

ньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) смертність від нещасних

випадків на сьогодні посідає третє місце після серцево'судинних

і онкологічних захворювань; причому якщо від таких захворювань

помирають зазвичай люди похилого віку, то внаслідок нещасних ви'

падків переважно гинуть люди молодшого та середнього віку. У той

же час аналіз причин смертності в Україні свідчить, що саме нещасні

випадки у виробничій та невиробничій сферах є головною причи'

ною смерті людей у працездатному віці (табл. 1).

Таблиця 1 — Рівень смертності у працездатному віці на 100 тис осіб за рік

Був проведений аналіз травматизму на підприємствах харчової

промисловості на прикладі м’ясопереробних підприємств.

Метою дослідження було підвищення ефективності профілактики

виробничого травматизму на підприємстві за рахунок оперативного

виявлення можливих причин травмування та адекватного реагування

на них. Для аналізу травматизму був використаний статистичний

метод аналізу виробничого травматизму, який базується на нещас'

них випадках і професійних захворюваннях, що трапилися, і дає мож'

ливість зробити оперативні висновки для їх запобігання. 

Таблиця 2 — Кількість травмованих, завдяки дії різних факторів

№ Причини Чоловіки Жінки

1 Нещасні випадки, травми 328 58

2 Серцево'судинні захворювання 276 65

3 Онкологічні захворювання 115 65

4 Хвороби органів травлення 67 21

5 Хвороби органів дихання 49 9

№ Фактори що призвели до травмування К'ть травмованих, %

1 Дія предметів що рухаються, обертаються 51

2 Падіння потерпілого 31

3 Падіння предметів, обрушення, обвал матеріалів 8

4 Дія шкідливих і токсичних речовин 5

5 Дія екстремальних температур (гаряча вода, пара) 5
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На основі статистичного аналізу встановлено, що організаційні

фактори на підприємствах харчової промисловості призводять до 70%

виробничих травм. Завдяки цьому, необхідно більшу увагу приділяти

цим факторам, а саме удосконалення виробничої дисципліни, про'

ведення додаткових інструктажів, навчання недостатньо кваліфіко'

ваних робітників. 

Одним словом для зменшення травматизму людей на підприємст'

вах харчової промисловості, необхідно постійно досліджувати і удос'

коналювати шляхи зниження рівня травматизму.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 

У ТЕХНОЛОГІЯХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ 
ТА КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Любенок О. Б., асистент кафедри технології харчування, 
Зуй М. О., студент 6 курсу, 

групи ТХ
61, спеціальності «Технології харчування»
Інженерно
технологічного інституту

Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор

Відповідно до державної політики України в області здорового

харчування населення на період до 2020 року планується збільшення

обсягу виробництва збагачених i оздоровчих харчових продуктів.

У зв’язку з цим велика увага приділяється розробці нового виду про'

дуктів харчування з використанням нетрадиційної рослинної сиро'

вини, багатої вітамінами, макро' i мікроелементами, а також харчо'

вими волокнами. Використання досить дешевої овочевої сировини

при виробництві хлібобулочних виробів дозволить забезпечити на'

селення України незалежно від їх соціального положення i рівня жит'

тя необхідними харчовими речовинами. При виробництві хлібобулоч'

них виробів з пшеничного борошна внесення продуктів переробки

гарбуза i столового буряка, дозволяє підвищити не лише харчову

цінність готових виробів, але i поліпшити органолептичні i фізико'

хімічні показники їх якості. В першу чергу, це стосується кольору

i структури пористості м’якушки хліба, а також його смаку i аромату.

Вибір продуктів переробки овочів, зокрема, гарбуза i столового

буряка, при виробництві хлібобулочних виробів пов’язаний з особ'

ливостями їх хімічного складу, до якого входять: харчові волокна,

вуглеводи, вітаміни групи А, В, РР, пектинові речовини, пантотено'
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ва i фолієва кислоти, макро' i мiкроелементи, такі як калій, кальцій,

фосфор, залізо, цинк i інші. Окрім цього, в столових буряках міс'

тяться такі фізіологічно важливі речовини, як бетанiн i бетаїн, що

сприяють зниженню кров’яного тиску, поліпшенню жирового об'

міну i запобіганню атеросклерозу (табл. 1).

Внесення овочевих рецептурних інгредієнтів має вплив на про'

тікання біотехнологічних операцій процесу виробництва хлібобулоч'

них виробів дозрівання тіста i кінцеву розстойку напівфабрикатів із

тіста, через інтенсифікацію життєдіяльності мікроорганізмів, а та'

кож змінює реологічну поведінку напiвфабрикатiв. 

Таблиця 1 — Хімічний склад овочевих порошків

Встановлення критичних точок (відповідно до вимог НАССР) рео'

логічних властивостей напівфабрикатів з овочевими добавками — де'

формаційних характеристик, ефективної в’язкості, швидкості ре'

лаксації механічної напруги тощо дозволить, з одного боку, визначати

оптимальний дозування овочевих рецептурних інгредієнтів і, відпо'

відно, дозування води з врахуванням технологічних властивостей

борошна а, з іншого боку, — прогнозувати якість виготовлених хлі'

бобулочних виробів. Ці ж добавки можуть використовуватись і у тех'

нологіях кондитерських виробів.

Тістечка i печиво відносяться до групи висококалорійної продук'

ції, надмірне споживання якої порушує збалансованість раціону хар'

чування, в тому числі за вмістом макро' i мікронутрієнтів. Це поясню'

ється вагомою часткою жирів, вуглеводів, а також повною відсутністю

вітамінів, мінеральних елементів, харчових волокон. Актуальним

i перспективним напрямком підвищення їх біологічної цінності

є використання та комбінування сировини рослинного i тваринного

походження. Використання цих добавок не виключає забруднення

готових виробів важкими металами. Відомо, що у кондитерських

Овочевий

порошок

Вміст мінеральних

речовин, мг %

Вміст вітамінів,

мг %

Складні

вуглеводи, %

К Са Na Mg Fe С

К
а

р
о

'

т
и

н

П
іг

'

м
е
н

т
и

К
р

о
х

'

м
а

л
ь

П
е
к

т
и

н

К
л

іт
'

к
о

в
и

н
а

Гарбузовий 1994 124 342 117 24,5 56,6 11 30
1,8–

2

3,5–

8

5,2–

5,6

Буряковий 1714 435 543 34 14,5 – – – – 1,2 13,5



220

Секція 15.1 Новітні технології 

виробах встановлені гранично допустимі рівні токсичних елементів

(мг/кг): свинцю 0,5; кадмію 0,1; миш’яку 0,1; ртуті 0,02; міді 10,0;

цинку 30,0. Внесена у рецептури борошняних кондитерських ви'

робів нетрадиційна сировина повинна не підвищувати концентрацію

токсичних елементів, тобто кондитерські вироби повинні відпові'

дати встановленим нормам і бути безпечним для здоров’я людини.

Рослинна сировина може використовуватись і у виробництві інших

продуктів харчування. Таким чином, вдосконалення технологій ви'

робів з використанням продуктів переробки овочів є актуальним

завданням для хлібопекарської та кондитерської промисловості

України та закладів ресторанного господарства.

ВИНОГРАД — ОДНЕ З ДЖЕРЕЛ 
НЕОБХІДНИХ КОМПОНЕНТІВ ХАРЧУВАННЯ

Самкова Н. М.
студентка IV курсу, групи ТХ
41, Інженерно
технологічний інститут

Науковий керівник: Хлопяк О. К., старший викладач 

На сучасному етапі у нас занадто інтенсивний темп життя, який

супроводжується постійними стресами та непорозуміннями, до цього

ще з недавнього часу додається неправильне харчування та напів'

фабрикати, наповнені консервантами, отже метою нашої роботи

є розробка таких страв, які можуть покращити наше самопочуття та

принести користь організму.

Ми вирішили дослідити корисні речовини винограду для створен'

ня рецептури виноградного пирога, оскільки виноград є чудовим

джерелом мінерального селену і містить бор, який потрібен для росту

кісток. Також до складу винограду входять вітамін С, тіамін, вітамін

В6, калій, рибофлавін, елагова кислота, яка перешкоджає мутаціям

кліток, фітонциди — антимікробні речовини, які є одним з факторів

імунітету. Виноград багатий антиоксидантами, зокрема, біофлавоної'

дами. Це одні з найсильніших антиоксидантів, які здатні нейтралізу'

вати шкідливі речовини, що потрапляють в організм, а також сприяти

профілактиці атеросклерозу, ревматоїдного артриту, бронхіальної

астми. 

Відомо, що саме виноград бореться з онкологічними захворю'

ваннями, підвищує рівень «корисного» холестерину. Ресвератрол,

що міститься в шкірці винограду, запобігає серцево'судинним за'

хворюванням, перешкоджає утворенню небажаних згустків крові, це

в свою чергу забезпечує доступ свіжої крові до серця та мозку.
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Солодкі плоди рекомендують як загальнозміцнюючий засіб втом'

леним і ослабленим людям. Моносахариди (глюкоза, фруктоза, саха'

роза), яких так багато у винограді, відразу надходять у кров і швидко

засвоюються організмом. Перевага цих моносахаридів в тому, що

вони поступають у кров без додаткового розщеплювання і зміни,

тим самим швидко перетворюються на необхідну людині енергію.

Особливо виноград корисний після важких фізичних навантажень,

при знесиленні і при так званій хронічній втомі.

Вчені дослідили шкірку темних сортів винограду, приготовлені

з них водні та підкислені настої протягом декількох годин знищува'

ли бактерії дизентерії, черевного тифу, парафіту. Ця дія антоціанів

проявлялись не тільки в кислому середовищі шлункового соку,

а й в лужному середовищі дванадцятипалої кишки, хоч і повільні'

ше. Досліди показали, що соки з антоціанами повністю ліквідували

зараження організму трихомонадами у 100% заражених тварин. При

цьому антоціани повністю знищили лямблій. 

Виноград — чудовий засіб для забезпечення нормальної роботи

кишечнику, очищення печінки та підтримання гарної роботи нирок.

Він робить кров лужною, в ньому багато води, і тому виноград дає

рідину, необхідну для виведення затверділих відходів життєдіяльності

організму, які можуть накопичуватися в будь'якій частині тіла. Ви'

ноград — корисний продукт для нирок та сечового міхура і дуже

заспокоює нервову систему. Високий вміст виноградного цукру за'

безпечує швидке надходження енергії. Темні сорти винограду багаті

на залізо, що зумовлює їх кровотворні властивості.

Але необхідно переконатися, що виноград повністю дозрів, оскіль'

ки кислоти зеленого, недозрілого чинять поганий вплив на кров. 

Необхідно відмітити, що виноград — найнизькокалорійніший

фрукт. У 100 г міститься всього 69 калорій, що можна порівняти зі

100 г випитого молока або вжитої картоплі. Кількість білків досягає

приблизно 0,4 г, а вуглеводів — приблизно 17–24 г, не містить жи'

рів. Завдяки цьому виноград незамінний в різних дієтах.

Виноград багатий пектиновими речовинами, такими як лізин, меті'

онін, гістидин, лейцин — це амінокислоти, які беруть участь в процесі

обміну речовин і виводять з організму токсичні речовини, важкі метали.

Тому виноград є важливою частиною нашого харчування і, вико'

ристовуючи його в нашому виробі, ми збагачуємо цей виріб надзви'

чайно корисними властивостями. У функціональному харчуванні

виноград може бути як смаковою, так і дієтичною складовою та ши'

роко використовуватися у технології продукції.
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ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ

Черниш А. І.
VI курс, група ТХ
61, спеціальності «Технологія харчування», 

Інженерно
технологічний інститут
Науковий керівник: Ромоданова В. О., к. т. н. професор

На даний час особливу актуальність набуває створення продуктів

харчування нового покоління, що зв’язано з недостатньою забезпе'

ченістю населення життєво важливими нутрієнтами. До їх числа

відносяться повноцінні білки, мінеральні речовини, харчові волок'

на, вітаміни.

Молоко і молочні продукти мають велике значення в харчуванні

людей. Включення молочних продуктів в харчовий раціон підвищує

його повноцінність, сприяє кращому засвоєнню інших компонен'

тів. Молочна сировина досить вартісна для держави, її переробка

енергоємка, тому доцільно повніше та раціональніше використовува'

ти цю сировину на харчову продукцію. В цьому напрямі заслуговують

уваги плавлені сири, які виготовляють за рецептурами з натураль'

них зрілих сирів, жирного та знежиреного сиру кисломолочного,

сухого та згущеного молока, маслянки, сироватки тощо з викорис'

танням різних прянощів та солей'плавителей.

Плавлені сири за харчовою цінністю практично не поступаються

натуральним. Вони містять 20–60% повноцінних білків, значну кіль'

кість солей кальцію і фосфору, мають більш широку можливість ви'

користання у виготовленні кулінарної продукції. Харчова цінність

плавлених сирів обумовлена перш за все білками, у склад яких крім

казеїну входять сироваткові білки. У виготовленні плавлених сирів

передбачена обов’язкова теплова обробка, тому вони містять незнач'

ну кількість мікроорганізмів. Внаслідок плавлення сири набувають

нових властивостей: смак може змінюватись в залежності від хар'

чових наповнювачів та спецій. При плавленні крім смакових доба'

вок можна вносити різні наповнювачі — мінеральні солі, вітаміни

для підвищення їх біологічної цінності.

Незважаючи на широкий асортимент плавлених сирів відбу'

вається постійне його поновлення. Це обумовлено необхідністю за'

доволення вимог науки щодо харчування і змінами споживацького

попиту, а також наявністю сировинних ресурсів та рентабельністю
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його переробки. Суттєвий вплив на асортимент плавлених сирів має

необхідність подовження термінів зберігання, а також розширення

можливостей їх практичного використання.

У сучасній кулінарії з плавлених сирів виготовляють перші стра'

ви, традиційно на протязі багатьох років їх використовують у виго'

товленні піци, що користується повсякденним попитом у спожи'

вачів, добре відомі салати, закуски на основі плавлених сирів.

Метою наших досліджень було вибір плавлених сирів сучасного

асортименту для виготовлення кулінарної продукції. На підставі

визначення органолептичних, фізико'хімічних показників та тех'

нологічних властивостей (здатність до розчинення при тепловій

обробці) ми обрали сир «Дружба» торгових марок — «Наш молоч'

ник», «Весела корівка», «Шостка». 

Для виготовлення перших страв використовували марку «Наш

молочник», страва отримала високу оцінку, продукт відрізнявся од'

норідною гомогенною консистенцією, аромат, смак приємний,

властивий даному продукту. Плавлений сир торгової марки «Весела

корівка» краще використовувати для виготовлення закусок без тер'

мічної обробки, тому що цей продукт збагачений солями кальцію

та вітамінами А, Е, Д. На підставі вдосконалення рецептури страву

можна назвати «Закуска вітамінна». Для салатів доцільно викорис'

товувати торгову марку «Шостка», яка відрізнялась від попередніх

зразків більшою твердістю та здатністю до зберігання форми в са'

мому продукті. Крім того в цьому зразку аромат, смак був найбільш

наближений до сиру твердого, майже не відчувався присмак солей'

плавителів. Особливістю цієї марки сиру є хімічний склад, в який

входить лимонна кислота.

Таким чином отримані результати дозволили вдосконалити існу'

ючі рецептури на деякі страви за рахунок уточнення вибору торгових

марок плавлених сирів, а також знизити вартість готової продукції

та підвищити функціональні властивості кулінарної продукції.
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ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВФАБРИКАТІВ 
ДРАГЛЕПОДІБНОЇ СТРУКТУРИ 

НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ КРОХМАЛІВ

Шинкаренко О. В.
VІ курс, група ТХ
61/13м, спеціальність «Технології харчування»

Інженерно
технологічний інститут, к. тел. (093) 847
66
01
Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор 

Найбільш важливим фактором, що впливає на стан здоров’я лю'

дей, є харчування. Проблема забезпечення населення високоякіс'

ними біологічно повноцінними продуктами має велике медичне

і соціально'економічне значення. В умовах складної екологічної си'

туації спостерігається зростаючий попит на продукти харчування,

збагачені біологічно активними речовинами, джерелом яких може

виступати фруктово'овочева сировина, оскільки вона містить знач'

ну кількість вітамінів, мінеральних елементів, пектинові речовини,

аскорбінову кислоту,  — каротин, харчові волокна, органічні кисло'

ти, тому її використання є надзвичайно актуальним.

Розширенню асортименту та створенню функціональних харчо'

вих виробів сприяє використання нових видів сировини: фруктової та

овочевої пектиновмістної сировини у вигляді концентрованих со'

ків, паст, порошкоподібних напівфабрикатів; вторинних продуктів;

виноградного соку і концентрованого виноградного сусла; сухих

фруктів,тощо.

Використання овочевої пектиновмістної сировини дозволяє знач'

но підвищити харчову та біологічну цінність харчових продуктів.

Желейні вироби належать до структур з великою масовою часткою

води, яка необхідна для процесу утворення драглів. Застосування

багатої на біологічно активні речовини овочевої сировини не тільки

підвищить харчову цінність готової продукції, а й за рахунок високо'

го вмісту вологи виключить додавання у рецептуру води для драгле'

творення. Завдяки наявності в овочевих пюре пігментів, продукти

набувають природного забарвлення і тому не потребують додатко'

вого внесення синтетичних барвників.

Модифіковані крохмалі як згущувачі і стабілізатори застосовують

при виробництві різних харчових продуктів в силу своєї здатності

утворювати весь спектр драглів — від м’яких до твердих — і формува'

ти різноманітні текстури — від крихких до гумоподібних. Їх викорис'

товують при виробництві різних видів харчових продуктів. В конди'
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терській промисловості їх додають для стабілізації структури цукерок

помадного типу, кремів, зефірів, для загущення фруктово'ягідних

начинок, покращення структури цукеркової маси при формуванні

цукерок; в харчоконцентратній — для виготовлення сухих сумішей

швидкого приготування (супів, соусів, майонезів, десертів, напоїв);

в молочній — для виготовлення сухих сумішей морозива і загущен'

ня кисломолочних продуктів; в хлібопекарській промисловості —

як покращувачі якості хліба і тіста тривалого зберігання тощо.

Тому використання у якості структуроутворювача модифіковано'

го крохмалю, є досить актуальним, оскільки він дозволяє отримати

якісну продукцію з наперед заданими властивостями та порівняно

низькою собівартістю.

Овочеві і фруктово'овочеві пектинвмісні пюре, крім низькоетери'

фікованого пектину, містять вітаміни, макро' і мікронутрієнти, хар'

чові волокна та інші біологічно активні речовини, що дає можливість

створювати нові кондитерські вироби оздоровчого та профілактич'

ного призначення.

Несприятлива екологічна ситуація в Україні та стан навколиш'

нього середовища вимагають створення продуктів з підвищеною біо'

логічною дією на організм людини, розроблення технології драгле'

подібних оздоблювальних напівфабрикатів на основі овочевого

пектиновмісного пюре, що є джерелом біологічно активних речо'

вин, підвищить імунітет суспільства. 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТІВ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Щирська О. В.
асистент кафедри технології харчування

Інженерно
технологічний інститут
Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор

Десертні вироби, які пропонують заклади ресторанного госпо'

дарства, користуються широким попитом серед українців. Їх асорти'

мент досить широкий. Однак десерти представлені в основному за

традиційною рецептурою, містять багато жиру та цукру. Тому роз'

роблення десертних виробів функціонального призначення є акту'

альним питанням.

Ефективним рішенням даного питання є використання в техно'

логіях десертних виробів функціонально'технологічних інгредієнтів,

які нададуть можливість оптимізувати хімічний склад, підвищити
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харчову цінність, збагатити біологічно активними добавками, нада'

дуть функціональних властивостей, забезпечать візуальне та смакове

задоволення споживачів. До таких інгредієнтів технологи закладів

ресторанного господарства відносять гідроколоїди та структуроут'

ворювачі. 

При виробництві десертів також постає питання зменшити вит'

рати часу на технологічні процеси, зменшити площі виробничих

приміщень, знизити калорійність, підвищити рівень обслуговуван'

ня. Тому на нашу думку актуальним напрямом з вирішення цих пи'

тань у закладах ресторанного господарства є впровадження техно'

логій десертної продукції з сухими функціональними сумішами. 

Оцінивши всі переваги та недоліки використання сухих функціо'

нальних сумішей при виробництві десертних виробів, ми зробили

висновок, що їх використання при створені нової десертної продукції

є ефективним, збалансованим та цікавим напрямом для впроваджен'

ня інноваційних технологій в закладах ресторанного господарства.

При аналізі літературних джерел нами були вибрані сухі кондитерські

суміші фірми «Хлеб Дома» для розроблення нової десертної продук'

ції. Нами запропонована технологічна схема виробництва напівфаб'

рикату високого ступеня готовності, який можна рекомендувати

для приготування десертної продукції з однорідною, піноподібною

консистенцією, ніжним кремовим кольором, приємним вершко'

вим ароматом (рис. 1).

Рис. 1 — Узагальнена технологічна схема виробництва 

Особливістю наведеної технологічної схеми є виробництво десерт'

них виробів за скороченою технологічною схемою, яка включає на'

ступні операції: відновлення, збивання, порціонування, оформлен'

ня та реалізація. Перевагами використання сухих функціональних

Відновлена функціональна суміш  Відновлені сухі вершки 

Оздоблювальні напівфабрикати  Десертні страви  

Перемішування 

Збивання  



227

функціональних продуктів харчування Секція 15.1

сумішей є їх низька калорійність, низький вміст жиру, досить довгий

термін зберігання, високий вміст фосфору, кальцію, харчових воло'

кон, вітамінів. Вони дозволяють нам створити нові десертні вироби

функціонального призначення. 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНДИТЕРСЬКИХ МАС

Янковська А. Є.
VІ курс, група ТХ
61/13м, спеціальність «Технології харчування»

Інженерно
технологічний інститут, к. тел. (063) 654
69
46
Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор 

Борошняні кондитерські вироби мають велике значення у харчу'

ванні населення.У виробництві борошняних кондитерських виробів

перспективним напрямом є втілення сучасних технологій і облад'

нання, удосконалення асортименту за рахунок поширення викорис'

тання різних випечених і оздоблюючи напівфабрикатів, харчових

добавок, нетрадиційної сировини, функціональних сумішей.

Кондитерські вироби являють собою велику групу висококало'

рійних харчових продуктів, що користуються підвищеним попитом

у споживачів. Основний істотний недолік кондитерських виробів по'

лягає в їх низькій фізіологічній цінності — вони практично позбав'

лені таких важливих біологічно активних речовин, як вітаміни, ω'3

жирні кислоти, харчові волокна, мінеральні речовини та ряд інших.

Рішення проблеми вимагає створення та активного впровадження

у сучасну структуру харчування фізіологічно'функціональних про'

дуктів, які за своїм складом заповнюють дефіцит харчових речовин

та здатні ефективно захистити організм від негативного біологічно'

го та техногенного впливу оточуючого середовища.

Останнім часом українські споживачі віддають перевагу вітчизня'

ним кондитерським виробам, які за смаковими властивостями пе'

ревершують імпортні і вигідно відрізняються відсутністю замінни'

ків та консервантів. Однак конкурентоздатність продукції в значній

мірі визначається сьогодні наявністю асортименту функціональних

продуктів.Розвиток вітчизняного виробництва функціональних кон'

дитерських виробів сприятиме поліпшенню споживання харчових

продуктів, подоланню негативних тенденцій у стані здоров’я нації.

Серед великого асортименту кондитерських виробів значне міс'

це, по своїй питомій вазі займає група борошняних кондитерських

виробів. Випуск борошняно'кондитерських виробів складає 35% від

виробництва всіх кондитерських виробів. Борошняні кондитерські
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вироби, завдяки високій харчовій та біологічній цінності, являються

високозасвоюваними продуктами з високою калорійністю.

Обґрунтованим можна прийняти створення функціональних

кондитерських виробів, що містять одночасно кілька інгредієнтів

у складі функціональних добавок, які поряд з їх фізіологічним ефек'

том, здатні виявляти і технологічні властивості. Це дозволить мінімі'

зувати вміст неаліментарних речовин у функціональних кондитер'

ських виробах.

Досягнути покращення сенсорних властивостей, спрощення тех'

нологічного процесу виробництва, а, отже, підвищення конкуренто'

здатності вітчизняних кондитерських мас, можна за рахунок вико'

ристання функціональних сумішей. Використання таких сумішей

в першу чергу поліпшує органолептичні властивості виробів, збіль'

шує їх термін зберігання, прискорює технологічний процес, але не

покращує загальні біологічні властивості продукту.

Тому ми проеналізували біологічну цінність інших інгрідієнтів, які

входять у рецептуру кондитерських мас і дійшли висновку, що при

використанні функціональній суміші Астрі кекс біологічну цінніть

можна покращити за рахунок фруктів, родзинок, кураги, шоколаду,

горіхів тощо.

Окрім того, з метою підвищення біологічної цінності радимо ви'

користовувати в якості наповнювачів продукти переробки сої або

інших бобових чи злакових культур.

Наразі вітчизняний ринок функціональних сумішей для конди'

терських мас володіє достатнім асортиментом для приготування різ'

них борошняних кондитерських виробів таких як печиво, бісквіти,

кекси та інше. 

Експериментально підтверджена доцільність використання су'

мішей у виробництві кондитерських мас.

Секція 15.1 Новітні технології  
функціональних продуктів харчування
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61
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Шостак О. В.
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Науковий керівник: Жовнір М. Ф., к. т. н., с. н. с.

Свічення в світлодіодах виникає при рекомбінації електронів

і дірок в області p?n'переходу. Ширина забороненої зони в активній

області світлодіоду має бути близька до енергії квантів світла види'

мого діапазону. По'друге, вірогідність випромінювання при рекомбі'

нації електронно'діркових пар має бути високою, для чого напів'

провідниковий кристал повинен містити мало дефектів, із'за яких

рекомбінація відбувається без випромінювання [1].

Існує три способи створення білого світла від світлодіодів. Пер'

ший — змішування кольорів за технологією RGB. На одній матриці

щільно розміщуються червоні, блакитні і зелені світлодіоди, випро'

мінювання яких змішується за допомогою оптичної системи, напри'

клад лінзи. В результаті випромінюється біле світло.

Другий спосіб полягає в тому, що на поверхню світлодіоду, випро'

мінюючого в ультрафіолетовому діапазоні, наносяться три люміно'

фори, випромінюючих, відповідно, блакитне, зелене і червоне світло.

Це схоже на те, як світить люмінесцентна лампа. 
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І нарешті в третьому способі жовто'зелений або зелений плюс

червоний люмінофор наносяться на блакитний світлодіод, так що два

або три випромінювання змішуються, утворюючи біле або близьке

до білого світло.

В кожного способу є свої достоїнства і недоліки. Технологія RGB

в принципі дозволяє не лише отримати білий колір, але і переміща'

тися по колірній діаграмі при зміні струму через різні світлодіоди.

Цим процесом можна керувати вручну або за допомогою програми,

можна також отримувати різні колірні температури. Тому RGB'мат'

риці широко використовуються в світлодинамічних системах. 

В робочих режимах струм експоненціально залежить від напруги

і незначні зміни напруги приводять до великих змін струму. Оскільки

світловий потік прямо пропорційний струму, то і яскравість світ'

лодіода виявляється нестабільною. Тому струм необхідно стабілізу'

вати. Крім того, якщо струм перевищить допустиму границю, то

перегрів світлодіода може привести до його прискореного старіння.

Сучасні світлодіоди, що застосовуються в екранах, мають наступні

довжини хвиль: синій 460–480 нм, зелений 515–530 нм, червоний

620–650 нм. Розробка синього світлодіода дозволила створювати

повнокольорові світлодіодні екрани. А розробка зеленого світлодіо'

да з коротшою довжиною хвилі (раніше використовувалися діоди

з довжиною хвилі 570 нм) дозволила значно поліпшити колірні ха'

рактеристики зображення [1, 2].

Вихідна діаграма спрямованості світлового потоку формується

як формою рефлектора, так і формою корпусу світлодіода. Можливе

створення діаграм спрямованості з різною шириною по вертикалі

і горизонталі, наприклад, 120° по горизонталі і 60° по вертикалі.

В той час, як звичайні лампи розжарювання мають ефективність

10–15 лм/Вт, світлодіоди відомих виробників вже досягли ефектив'

ності більше 150 лм/Вт. Термін служби світлодіодів досягає до

100000 годин, що в десятки раз більше тривалості функціонування

ламп розжарювання.
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Мале загасання сигналу у волоконному світловоді (ВС) та захи'

щеність від електромагнітних завад створили блискучу перспективу

використання ВС для систем передачі даних з високою пропускною

здатністю [1, 2].

Оптоволоконна лінія зв’язку містить у собі наступні компоненти:

– джерело оптичного випромінювання;

– засоби модуляції оптичного випромінювання сигналом;

– середовище, у якому поширюється оптичне випромінювання;

– фотоприймач, що перетворює прийнятий оптичний сигнал

в електричний;

– електронні пристрої підсилення й оброблення сигналу. 

Наведена структурна схема однаково придатна як для аналогових,

так і для цифрових систем зв’язку, що використовують спрямовану

або відкриту передачу оптичного випромінювання. Застосування

оптичних волокон для передачі оптичних сигналів дозволяє реалі'

зувати дуже обмежене число комбінацій джерел випромінювання

й фотоприймачів різних типів. В якості випромінювачів можна зас'

тосувати напівпровідникові джерела випромінювання, а в якості фо'

топриймачів — напівпровідникові фотодіоди. Значною перевагою

напівпровідникових світлодіодів і лазерів, як джерел випроміню'

вання, є простота здійснення прямої модуляції випромінюваної по'

тужності.

Необхідно відзначити, що розглядати волоконно'оптичну тех'

ніку тільки як нове середовище передачі інформації — глибоко по'

милково. Необхідно розуміти, що перспектива розвитку напрямку

волоконно'оптичних систем передачі (ВОСП) не обмежується лініями

зв’язку. Поступово в області електрозв’язку буде змінюватися не тіль'

ки структура лінійних трактів, але й методи оброблення й комутації
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сигналів — на базі нових поколінь оптичних інтегральних схем. Це

безумовно позначиться на еволюції мереж зв’язку в цілому.

Підвищений інтерес до галузі зв’язку стимулює багато компа'

ній, що є провідними постачальниками відповідного устаткування,

направляти більші зусилля на дослідження й розробку нового об'

ладнання для області зв’язку, створення нових методів оброблення

інформації.

В роботі представлено результати розробки оптоволоконної сис'

теми передачі інформації. Обґрунтовано вибір комплектуючих еле'

ментів: лазерного джерела випромінювання, модулятора, оптоволо'

конних світловодів, фотоприймачів. Розроблено модуль передавача

для ВОСП зі швидкістю передачі даних до 10 Гб/c. В якості випро'

мінювача використано напівпровідниковий лазер типу ИЛПН'203,

що генерує в безперервному режимі на довжині хвилі першого спект'

рального вікна λ = 0,85 мкм з вихідною потужністю РВих < 10 мВт. 

У схемі модулятора застосований кремнієвий n?p?п транзистор

КТ660Б, призначений для застосування в перемикаючих і імпульс'

них пристроях. Для узгодження виходу перетворювача коду й входу

модулятора введений погоджуючий підсилювач на швидкодіючому

операційному підсилювачі КР140УД11. Для стабілізації середньої

потужності лазерного випромінювання введений пристрій автома'

тичного регулювання рівня оптичного сигналу, що включає в себе

p?i?n фотодіод ФД'227 і інтегральну схему К175ДА1, що використо'

вується в якості детектора АРУ й підсилювача постійного струму.
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В теперішній час на базі досягнень акустоелектроніки сформу'

вався новий напрямок у вимірюванні фізичних величин — перетво'

рювачі інформації на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), які

використовуються для вимірювання переміщення, швидкості та при'

скорення, сили та тиску, температури, вологості та концентрації газу

оточуючого середовища, напруженості електричного та магнітного

поля. Використання ПАХ обумовлено можливістю створення

хвильових процесів з малою довжиною хвилі, що забезпечує, при

застосуванні частотного або фазового методів вимірювання, велику

чутливість і точність перетворення інформації в широкому дина'

мічному діапазоні [1].

Вимірювальні перетворювачі на ПАХ створюються на основі [2]:

– зміни фазової швидкості ПАХ та акустичної довжини лінії

затримки в результаті акустоелектричного тензометричного ефекту

при деформації звукопроводу; 

– зміни фазової швидкості ПАХ при переміщенні механічного

зонду в електричному полі хвилі;

– зміни акустичної довжини лінії затримки при переміщенні

приймача ПАХ над поверхнею п’єзоелектричного звукопроводу;

– зміни фазової швидкості ПАХ при дії газового складу навко'

лишнього середовища на поверхню звукопроводу;

– зміни фазової швидкості ПАХ при дії електричних та магніт'

них полів.

В цій роботі представлено результати розробки лінії затримки на

ПАХ, яка використовується в якості частотнозадавального елемен'

та високостабільного генератора. При деформації звукопровода
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відносна девіація частоти ПАХ'генератора визначається співвідно'

шенням: ∆f / f0 ≈ ∆V / V0 – ∆L / L0, де ∆V и ∆L — зміна фазової швид'

кості ПАХ та акустичної довжини ЛЗ при дії зовнішніх вимірюваль'

них xi і дестабілізуючих ξi величин та температури ∆Т.

Для підвищення чутливості датчика та усунення впливу дестабі'

лізуючих факторів використовується диференціальна схема, в якій

вихідні сигнали з різними частотами від еталонного та вимірюваль'

ного ПАХ'генераторів поступають на змішувач, а потім за допомо'

гою фільтра низьких частот виділяється сигнал різницевої частоти,

який містить інформацію про вимірювальну фізичну величину.

Розроблена фізико'математична модель лінії затримки на ПАХ,

яка враховує конструктивні та електричні параметри і дозволяє

досліджувати вплив неелектричних величин (сили та тиску, прис'

корення, температури тощо) на набіг фази ПАХ.

Показано, що найбільш доцільно використовувати частотний ме'

тод вимірювання, який дозволяє отримати високу роздільну здат'

ність вимірювального перетворювача та можливість перетворення

вихідного сигналу у цифровий вигляд. Це пов’язано з можливістю

відносно широкої перебудови частоти ПАХ'генератора в межах се'

лективної моди, в той час, як при фазовому методі виникає неви'

значеність результатів вимірювання при фазових зсувах більше 360°. 
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Пристрої на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) знайшли своє

застосування в багатьох галузях науки та техніки. Оскільки цент'

ральна частота та форма АЧХ визначаються топологією, то вони не

потребують складного налаштування в апаратурі. Технологія виго'

товлення узгоджується з напівпровідниковим виробництвом, дозво'

ляє випускати їх у великих об’ємах з високою відтворюваністю [1]. 

У даній роботі представлено результати розробки та дослідження

фізико'математичної моделі лінії затримки на ПАХ з рухомим ви'

хідним зустрічно'штировим перетворювачем (ЗШП) ПАХ на основі

моделі ∆ — джерел, яка дає змогу визначити характеристики пристрою

залежно від розташування кожного електроду ЗШП.

Поверхневу акустичну хвилю, що збуджується за допомогою вхід'

ного ЗШП гармонічним сигналом u = Um exp j (2πf0t + ψ0), у точці

з координатою z0 можна подати у вигляді [2]: 

де A = γ1γ2Um — амплітуда ПАХ; γ1 — коефіцієнт електромеханічного

перетворення електричного сигналу в ПАХ; γ2 — коефіцієнт, що вра'

ховує втрати на дифракцію та поширення ПАХ до точки звукопро'

воду з координатою z0 (у першому наближенні γ2 можна визначати як

γ2 = exp (–α0z0), де α0 — стала затухання хвилі); ψα = –2π (1 – δ0) z0/ λ0;

δ0 = (f0 – f) / f0 = (λ0 – λ) / λ0 — частотна розстройка відносно цент'

ральної частоти, що виникає внаслідок нестабільності частоти ге'

нератора; λ0 = V/f0, де λ0 — довжина хвилі ПАХ; V — швидкість по'

ширення ПАХ в матеріалі звукопроводу; N1 — кількість електродів

вхідного ЗШП; ψk — додатковий фазовий зсув, що вноситься ∆ —

),exp()2(exp
1

1

00 ∑
=

ψψ+ψ+π=
N
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ka jtfjAa
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джерелом з номером k, розташованим на відстані zB = 0,5(k – 1) λp, 

де λp = λ0 — період ЗШП,  

Коефіцієнт передачі вхідного ЗШП при малих частотних розстро'

юваннях (δ0 << 1) має вигляд: KB = FBKB exp(jψB), де KB = γ1γ2N1 та

ψB = –2π z0/ λ0 — відповідно модуль та аргумент коефіцієнта передачі

вхідного ЗШП при роботі на центральній частоті f0; FB — коефіцієнт

розстройки, що визначається співвідношеннями: FB = FB exp(jϕB), де 

Аналогічно можна записати коефіцієнт передачі вихідного ЗШП,

що має вигляд: KP = FPKPexp(jψP), де KP = γ3N2 та ψP = –(N2 – 1)πδ0/2 —

відповідно модуль та аргумент коефіцієнта передачі вихідного ЗШП;

γ3 — коефіцієнт електромеханічного перетворення ПАХ в елект'

ричний сигнал; N2 — кількість електродів вихідного ЗШП.

Комплексний коефіцієнт передачі ЛЗ на ПАХ є добутком коефі'

цієнтів передачі вхідного та вихідного ЗШП: K = KBKP = FK exp(jψ), де

K та ψ — відповідно модуль та аргумент коефіцієнта передачі ідеаль'

ної ЛЗ на ПАХ: K = KBKP = γ1γ2γ3 N1 N2; ψ = 2πz0/ λ0; .

Результати теоретичних та експериментальних досліджень від'

різняються на 10–15%, що підтверджує придатність фізико'мате'

матичної моделі та методики для розрахунку високочастотних при'

строїв на ПАХ.
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Оскільки пасивні сенсори на поверхневих акустичних хвилях

(ПАХ) не мають у своєму складі будь'яких активних логічних еле'

ментів, то неможливо опитати кожен сенсор окремо. Сигнал радіо'

запиту від пристрою опитування та обробки інформації (ПООІ)

надходить на кожен сенсор в радіусі дії і кожен сенсор ретранслює

сигнал радіовідгуку. Таким чином, на вхід приймача ПООІ поступає

сума сигналів відгуків усіх сенсорів в радіусі дії, що значно усклад'

нює схему обробки вимірювальної інформації.

Для забезпечення роботи сенсорів на ПАХ з одним ПООІ, тобто

забезпечення множинного доступу, можна використати наступні тех'

нології: множинний доступ з частотним розділенням каналів (fre'

quency division multiple access, FDMA), множинний доступ з часовим

розділенням каналів (time division multiple access, TDMA); множин'

ний доступ з кодовим розділенням каналів (code division multiple

access, CDMA), множинний доступ з просторовим розділенням ка'

налів (space division multiple access, SDMA) або комбінації цих тех'

нологій [1, 2].

Технологія SDMA заснована на надходженні на приймач ПООІ

відгуку з достатньою амплітудою та відношенням сигнал/шум лише

від одного сенсору. Сенсори з SDMA технологією використовують'

ся переважно для ідентифікації, де амплітудні та фазові помилки

менш суттєві. Перевагою систем з просторовим розділенням є те, що

можна використовувати всі комбінації сімейства кодів, за виклю'

ченням першого та останнього бітів. 

У разі роботи ПООІ з декількома сенсорами за TDMA техноло'

гією доступу, кожному сенсору виділено певний часовий інтервал,
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в якому він може здійснювати передачу вимірювальної інформації.

Вибір часового інтервалу реалізується через зміну часу затримки сиг'

налу в сенсорі. Практично реалізовані вимірювальні системи з де'

сятьма одночасно працюючими сенсорами на ПАХ із TDMA техно'

логією. Недоліком цієї технології є те, що при збільшені довжини

звукопроводу зростають внутрішні втрати в сенсорі, що призводить

до обмеження радіусу дії. 

Технологія CDMA передбачає нанесення на поверхню звукопро'

вода масиву відбивачів, причому просторове положення кожного від'

бивача відносно вхідного/вихідного ЗШП визначається ідентифіка'

ційним кодом присвоєним даному сенсору [3]. За допомогою CDMA

та відповідної системи обробки інформації реалізовані вимірювальні

системи з 10'ма одночасно працюючими сенсорами. Недоліком

технології є те, що максимальний радіус дії сенсору обмежений сиг'

налом, що ретрансльований останнім відбивачем. 

Останнім часом, для забезпечення множинного доступу для сен'

сорів на ПАХ, все частіше використовують технологію ортогональ'

ного частотного кодування (orthogonal frequency coding, OFC). Тех'

нологія ортогонального частотного кодування (ОЧК) передбачає

залежність базового набору частот та їх смуг пропускання, що повинні

відповідати умові ортогональності. В порівнянні з CDMA техноло'

гією, ОЧК технологія передбачає використання окремої ортогональ'

ної частоти для кожного розряду коду, що дозволяє отримати вихідний

сигнал з рівномірною амплітудою імпульсів в кожному розряді [4].

Таким чином, ОЧК технологія дозволяє збільшити радіус дії сенсо'

рів на ПАХ та збільшити кількість сенсорів, що можуть одночасно

працювати з одним ПООІ. Однак, проста заміна CDMA на ОЧК не

призводить до поліпшення параметрів вимірювальних систем з па'

сивними сенсорами на ПАХ. Як і раніше, необхідно поєднувати її

з TDMA технологією.

Вибір технології забезпечення множинного доступу в першу чер'

гу залежить від чутливого елементу, що використовується для побу'

дови безпровідного сенсору. Для пристроїв на ПАХ з відбивними

структурами можуть бути застосовані TDMA та CDMA технології

доступу. Окрім вимірювальної інформації ці пристрої здатні надсила'

ти свій ідентифікаційний код, що значно полегшує процедуру ка'

лібрування та вимірювання [5, 6]. З іншої сторони, сенсори з відбива'

чами мають високі привнесені втрати та потребують широкої робочої

смуги частот. 
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Ефект ініціювання і підтримки газового розряду НВЧ'електро'

магнітними полями без електродів і виникненні при цьому оптичного

випромінювання відомий спеціалістам, які розробляють й застосо'

вують НВЧ'прилади в різних системах. Однак світіння НВЧ'газового

розряду в цих, та й в багатьох інших випадках, було лише побічним

ефектом, який не використовувався широко з метою освітлювання.

Але потенційні області використання безелектродних НВЧ'роз'

рядних джерел світла надзвичайно різноманітні. Це прожектори,

світильники, модулі оптичних систем порожнистих світловодів, які
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використовуються для освітлення вибухо' й пожаронебезпечних при'

міщень. Також використовується оптичне випромінювання безелект'

родного НВЧ'розряду в лікувально'профілактичних цілях. 

Спрощено принцип, що лежить в основі роботи таких джерел, мо'

же бути описаний у такий спосіб: сірка (або селен) і аргон, що містять'

ся в безелектродній скляній колбі, перетворюються в плазму під впли'

вом мікрохвильової НВЧ'енергії частотою 2,45 МГц, яка генерується

магнетроном. Фізичні властивості збуджених атомів сірки такі, що

більша частина мікрохвильової енергії перетворюється у світло, і лише

незначна її частина випромінюється у вигляді ультрафіолетового та

інфрачервоного випромінювання. Система з таким джерелом світла

має спектр випромінювання, подібний сонячному, і досягає світло'

вої віддачі більше 130 лм/Вт при коефіцієнті корисної дії 70–80%. 

Основними недоліками НВЧ'світлових пристроїв є: складність

конструкції, висока температура колби та відносно висока вартість.

Але вони мають ряд переваг, до яких відносяться підвищена світлова

віддача, суцільний квазісонячний спектр оптичного випромінюван'

ня з різко зниженим рівнем ультрафіолетового та інфрачервоного ви'

промінювання, неспотворена передача кольору, довговічність лам'

пи, екологічність. 

На різних етапах конструювання та використання пристроїв оп'

тичного випромінювання необхідно вирішувати проблеми, які від'

носяться суто до лампи; системи НВЧ'накачки; формувача потоку

оптичного випромінювання; системи живлення, керування; спе'

цифіки експлуатації; світлорозподільчої системи. Цим переліком

далеко не вичерпується весь комплекс проблемних питань, що пос'

тають при створенні пристроїв, що використовують безелектродні

газорозрядні лампи із НВЧ'накачкою. 

Для вирішення згаданих проблем необхідно прийняття комп'

ромісних рішень.

Так, наприклад, для оптимізації роботи самої лампи (досягнення

рівномірного розподілу температури і рівномірного випромінювання

по поверхні колби) використовуються такі види електромагнітного

коливання, при яких немає потреби в обертанні колби. Для освіт'

лення великих об’єктів, у тому числі на вибухо' і пожежонебезпеч'

них виробництвах, найбільш доцільно застосовувати НВЧ'світлові

прилади у сполученні з оптичною системою порожнистих світлово'

дів, а для освітлення значних площ, доцільно використовувати ав'

тономні НВЧ'світлові прилади з тілом, що світиться (зокрема, з то'

роїдальною колбою).
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На сьогодні пасивні безпровідні пристрої на поверхневих акустич'

них хвилях (ПАХ) знайшли широке застосування, тому покращен'

ня їхніх характеристик та розробка нових пристроїв є актуальними

задачами.

Відомий сенсор на ПАХ [1], що містить п’єзоелектричний зву'

копровід, на поверхні якого розташовані зустрічно'штировий пере'

творювач (ЗШП) ПАХ, що з’єднаний з антеною, та ЗШП, що з’єд'

наний із зовнішнім чутливим до вимірювальної фізичної величини

елементом. Недоліком таких сенсорів є залежність показів сенсору

від відстані між пристроєм обробки інформації і антеною, що може

призвести до похибок вимірювання фізичної величини. 

Покращення функціональних характеристик представлених

сенсорів досягається тим, що на поверхні звукопроводу розташова'

на відбивна структура, яка разом із вхідним/ вихідним ЗШП дозво'

ляє сформувати опорний сигнал та усунути залежність показів сен'

сору від відстані між антеною і пристроєм обробки інформації.

Сенсор на ПАХ (рис.1) містить п’єзоелектричний звукопровід 1,

на поверхні якого розташовані ЗШП 2, з’єднаний з антеною 3, та

ЗШП 4, що з’єднаний із зовнішнім чутливим до вимірювальної ве'

личини елементом 5, та група відбивачів 6. При цьому група відби'

вачів 6 та ЗШП 2 утворюють опорну лінію затримки ПАХ, що фор'

мує опорний сигнал; ЗШП 2 та ЗШП 4 утворюють вимірювальну

лінію затримки, що формує контрольний вимірювальний сигнал.
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Для зменшення рівня помилкових сигналів на торцях звукопрово'

ду нанесені поглиначі ПАХ 7. Сенсор, окрім чутливого елементу 5,

розміщено у герметичному корпусі 8.

Рис. 1 — Функціональна схема сенсору фізичної величини на ПАХ

Коефіцієнт відбиття ПАХ від ЗШП 4 залежить від провідності

елемента 5, що, в свою чергу, залежить від значення вимірювальної

фізичної величини і визначається відповідно до співвідношення [2]:

(1)

де Ga(ω0) — активна складова провідності ЗШП 4 на центральній

частоті;

СТ — статична ємність ЗШП 4; 

ω0 — центральна частота; 

Yi — провідність навантаження ЗШП.

Таким чином, по параметрам відбитого від ЗШП 4 сигналу можна

отримати інформацію про значення вимірювальної фізичної вели'

чини. При цьому усувається вплив відстані між пристроєм опиту'

вання та сенсором на згасання вимірювального сигналу.
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Визначено умови взаємодії твердої вольфрамової кислоти з роз'

чинами солей заліза, нікелю і кобальту. Найточніші результати щодо

хімічного складу нанокомпозицій на основі вольфраму отримували

при концентраціях розчинів 5–75 г/л. Якщо брати розчини більшої

концентрації, то вірогідність помилки щодо хімічного складу значно

зростає через збільшення абсолютної похибки вимірювань. Якщо

концентрації розчинів зменшити, то необхідно переробляти великі

об’єми розчинів, що значно подовжить час синтезу і позначиться

на якості кінцевого продукту. У таблиці наведено результати рент'

генофазового аналізу отриманого продукту на основі вольфраму.

Таблиця — Фазовий склад проміжного продукту на основі вольфраму

Дериватограми проміжного продукту, отримані у водні й гелії

показують, що металізація хімічної суміші відбувається у кілька

етапів і в різних температурних інтервалах. Проте температурні ін'

тервали та їх максимуми, які характеризують відновлення як

Фаза WO3 W20O58 NіO NiFe2O4 FeWO4 Fe2O3 WOCl3 Co3O4

Вміст, % 64,12 21,98 2,02 3,36 1,92 3,72 0,34 2,54
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залізною, нікелевою і кобальтовою, так і вольфрамовою складови'

ми в суміші, зміщені в більш низькотемпературний діапазон. По'

ниження температури металізації оксидів заліза, нікелю, кобальту

пов’язано зі зменшенням площі взаємних контактів окремих час'

тинок цих фаз, а також зі зниженням парціального тиску води

в об’ємі шихти, яка відновлюється в даному температурному діапа'

зоні (473–773 K) внаслідок присутності оксиду вольфраму. Крім то'

го, вольфрамова кисневмісна складова може бути перешкодою для

збільшення частинок заліза, нікелю і кобальту, що також може приз'

водити до зниження температури відновлення залізної, нікелевої

і кобальтової складових. Останні, в свою чергу, за літературними да'

ними можуть впливати на електронну структуру початкової оксидної

системи вольфраму, сповільнюючи індукційний період зародкоутво'

рення і прискорюючи процес металізації оксиду вольфраму. При

цьому на відновлення оксиду вольфраму впливають не оксиди заліза,

нікелю і кобальту, а їх відновлені фази. Збільшення числа центрів

зародкоутворення на поверхні кристалітів оксиду вольфраму, яки'

ми служать відновлені частинки заліза, нікелю і кобальту, приско'

рює процес металізації оксиду вольфраму.

В експерименті випробувано кілька температурних режимів вод'

невого відновлення для синтезу порошків складу W — 7,2%, Ni —

1,8%, Fe — 1%, Co — 1%. Такі параметри відновлення, як темпера'

тура і тривалість відновлення, варіювали в діапазоні 923–1173 K

впродовж 1–2 h. Було досліджено структуру, фазовий склад і дис'

персність синтезованих порошків, що впливають на механізми

консолідації і властивості масивних зразків. 

Рентгенівським аналізом встановлено наступний фазовий склад

відновленого нанопорошку сплаву на основі вольфраму, мас.%: W —

87,72; Fe — 2,63; Fe'Ni — 0,88; Ni — 6,14; Co — 0,88. Хімічний склад

відновленого нанопорошку сплаву на основі вольфраму наступ'

ний, мас.%: Fe — 1,8; Ni — 7,2; Co — 1,1; W — останнє.

Результати фазового аналізу відновленого порошку свідчать, що

оксидні та інтереметалідні фази в зразках відсутні; хімічний склад

порошку відповідає заданому складу.

Електронномікроскопічні дослідження показали, що матеріали

є щільними агломератами, середній розмір яких оцінено величи'

ною 300…400 nm, розмір окремих частинок становить 100 nm.

Питому поверхню порошку на основі вольфраму визначено мето'

дом БЕТ. Вона становила 0,9 m2/g, що відповідає середньому розмі'

ру частинок (при щільності матеріалу 18,6 g/cm3) близько 300 nm.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
РУЙНУВАННЯ МАКРОМОЛЕКУЛ У ПОЛІМЕРАХ

Брускова Д.8М. Я. 
к. х. н., доцент кафедри сучасної інженерії,

Інженерно
технологічний інститут 
Університету «Україна», т. (044) 424
94
33

Під час активної експлуатації полімерні плівкові матеріали пос'

тупова втрачають свої фізико'механічні властивості. Основним

процесом, який призводить до деградації полімерної плівки, є дест'

рукція довгих макромолекул з утворенням коротких фрагментів

і відповідною втратою міцності матеріалу. Найбільш активно дест'

рукція полімерних молекул відбувається під дією сонячного ультра'

фіолету, іонізуючої радіації і озону, хоча помітний внесок має також

кисень, механічне навантаження та інші чинники.

З метою розширення теоретичної базі для опису процесів дегра'

дації полімерних матеріалів створено числову модель змін молеку'

лярно'масового розподілу (ММР) полімеру в процесі статистичної

деструкції ланцюжкових молекул. Програма моделювання написа'

на мовою TURBO PASCAL і базується на методі випадкових чисел.

За допомогою створеної моделі досліджено зміни середньовагового

показника полімерності в процесі деструкції для випадку початко'

вого молекулярно'масового розподілу логарифмічно'нормального

типу. Саме така форма ММР властива поліетилену високої густини,

який є найбільш поширеним матеріалом для виробництва паку'

вальної та господарської плівки. Отримані в машинних експери'

ментах числові дані змін показника полідисперсності з глибиною

згорнуто до простого кореляційного рівняння:

Mω/Mn = A ⋅ DD–B,

де А і В — емпіричні константи, а ступінь деструкції DD дорівнює

натуральному логарифмові відношення початкового і кінцевого

значень середньочислової молекулярної маси:

DD = ln(Mno
/Mn).

Відносна похибка вказаного рівняння кореляції не перевищує

10%. Величини констант А і В знайдено для кількох початкових

ММР різної ширини і встановлено їх залежність від величини по'

чаткового показника полідисперсності. Отримані кількісні залеж'

ності дають можливість з достатньою точністю вирахувати ступінь
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деструкції полімеру за змінами середньовагової молекулярної маси,

що полегшує процедуру експериментального визначення глибини

деструкції полімеру і тим самим сприяє прогресу в галузі полімер'

них плівкових матеріалів.

СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКІВ 
НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА

Ванюк І. В.
VІ курс, група НТ
61/12, спеціальність «Хімічні технології ТН і СМ»

Інженерно
технологічний інститут, м. Київ, т. (044) 424
94
33
Науковий керівник: Кущевська Н. Ф., д. т. н, професор

Значний науковий і практичний інтерес представляє вивчення

можливості синтезу нанокомпозитів Fe'Co'Ni із заданими фізико'

хімічними параметрами в процесі їх формування залежно від при'

значення й області застосування. У літературі накопичено великий

об’єм даних стосовно методів одержання феромагнітних порошків.

Описано одержання феромагнетиків із застосуванням карбоніль'

ного процесу. При цьому отримують порошки з розмірами часток

1–10 мкм і гідрофобною поверхнею, порошки пірофорні, мають різні

домішки, не стійкі до корозії, вимагають спеціальних умов при їх

переробці у вироби. Описано одержання феромагнетиків елект'

ролітичним методом. Однак при цьому поверхня частинок є гідро'

фобною й не змочується водою, що утруднює їхнє застосування.

Відомо, що порошки на основі заліза одержують різними спосо'

бами, які можна розділити на дві групи: фізичні й хімічні. Фізичні

способи базуються на конденсації парів металів в інертних середо'

вищах. У хімічних — феромагнітні порошки в основному одержу'

ють відновленням металів. 

У літературі також описано способи одержання нанорозмірних

порошків підгрупи заліза вібропомолом і автоклавним методом.

Розробляються й інші шляхи одержання нанорозмірних порошків

металів: плазмові, у киплячому шарі, випаровуванням парів в атмо'

сфері інертного газу, надзвукове витікання металевої пари у вакуум,

вибух при проходженні високих струмів тощо. 

Методи, пов’язані з випаровуванням і конденсацією, дозволя'

ють одержувати порошки на основі заліза з розміром часток у нано'

дисперсному діапазоні. Їх недоліком є низька корозійна стійкість

отриманих порошків. Потрібне створення спеціальних умов при їх

використанні й зберіганні.
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Способи, основані на термічному або фотохімічному розкладі

сполук металів з лігандами, є сучасними й актуальними з погляду

можливого їх подальшого застосування. Для цих способів теоре'

тично обґрунтовано процес осадження, формування твердої фази

й розкладу осадів. Модифікації термохімічних способів одержання

порошків газофазний і автоклавний — не завжди дозволяють одер'

жувати частки необхідних розмірів, вони, як правило, пірофорні,

використовуються токсичні речовини й реагенти. 

Методи хімічного осадження з розчинів описано. Ці способи за'

сновані на хімічних реакціях, що призводять до співосаждення

заліза з іншими компонентами у формі солей або гідроксидів. Одно'

рідність осадів, що утворюються при змішуванні компонентів ре'

акції, залежить від розчинності й швидкості кристалізації окремих

компонентів. Наступний термічний розклад дозволяє з мінімальним

порушенням високої хімічної однорідності одержувати дрібнодис'

персні частинки оксидів металів і металеві системи. При форму'

ванні осадів хімічний спосіб включає ряд хімічних реакцій з ураху'

ванням констант стійкості, констант дисоціації компонентів, pН

середовища, клас чистоти реактивів тощо.

ВИКОРИСТАНННЯ ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ 
У ВИРОБНИЦТВІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Заблоцька О. І.
старший викладач кафедри сучасної інженерії
Інженерно
технологічний інститут, м. Київ, 

тел. (044) 424
94
33

Враховуючи, що багато мінеральних і органічних відходів по

своєму хімічному складу і технічним властивостям близькі до при'

родної сировини, а у багатьох випадках мають і ряд переваг (попе'

редня термічна обробка, підвищена дисперсність і ін.) раціональне

використання у виробництві будівельних матеріалів промислових

відходів є одним з вирішальних факторів успішного розвитку кера'

мічної промисловості в умовах сучасних економічних і екологічних

обставин в Україні. В той же час зниження об’ємів видобутку при'

родної сировини і утилізації відходів має істотне економіко'еко'

логічне значення. На першому місці за обсягом і значенням для

будівельної індустрії належить доменним шлакам, що отримуються

як побічний продукт при виплавці чавуну із залізних руд. В даний
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час доменні шлаки є коштовним сировинним ресурсом для вироб'

ництва багатьох будівельних матеріалів і перш за все портландце'

менту. Введення доменних шлаків в сировинну суміш збільшує про'

дуктивність печей і знижує витрату палива на 15%. Доменні шлаки

стали сировиною не лише для традиційних, але і для таких порівня'

но нових ефективних матеріалів як шлакоситали.

На другому місці за обсягом застосування у виробництві буді'

вельної кераміки відносяться паливні золи і шлаки ТЕС. Найбільши'

ми напрямами використання паливних зол і шлаків є виробництво

в’яжучих матеріалів, легких заповнювачів, стінових матеріалів. Ви'

користання золи і шлаків ТЕС у виробництві глиняної і силікатної

цегли дозволяє зменшити пластичність маси і повітряну усадку при

сушці, зменшити затрати палива і покращити готову продукцію. Ши'

роке використання у промисловості будівельних матеріалів знаходять

відходи вуглевидобутку і вуглезбагачення. Використання відходів

вуглезбагачення як паливної і опіснюючої добавки під час виготов'

лення керамічних виробів дозволяє скоротити витрати умовного

палива на 50—70 кг на 1000 шт. цегли й підвищити його марку. 

Цінною сировиною для промисловості будівельних матеріалів

є відходи гірничорудних підприємств і нерудної промисловості. Дро'

бильні породи, відходи збагачення руд, відсіви роздрібнення ефек'

тивно застосовують як сировину для одержання в’яжучих, скла, ке'

раміки, заповнювачів. 

Для виробництва великої групи ефективних будівельних матеріа'

лів застосовують відходи з деревини і переробки іншої рослинної

сировини. Відходи деревообробки використовують як вигораючу

добавку, яка в свою чергу покращує теплоізоляційні властивості

будівельної кераміки.

До техногенної сировини також відносяться відходи міського

господарства такі як тверді побутові відходи, відходи від зносу ста'

рих будівель, споруд, шляхового покриття, будівельне сміття, зно'

шені шини, макулатура, склобій. Так актуальною стала проблема

вторинного використання бетону конструкцій реконструйованих

будівель та будівель, які зносяться. Такий подрібнений бетон може

бути використаний в якості заповнювача. Бетон на таких заповню'

вачах має високі технічні властивості та знижену вартість.

Значним виходом відходів характеризується хімічна промисло'

вості. Основні з яких є фосфорні шлаки і фосфогіпс. Використання

фосфорних шлаків у виробництві стінової кераміки дозволяє під'

вищити марку цегли і поліпшити інші його властивості.



249

та науково�технічний прогрес Секція 15.3

Потреби промисловості будівельних матеріалів гіпсовою сиро'

виною практично повною мірою можна задовольнити за допомогою

гіпсовмістних відходів й фосфогіпсу. На цей час розроблений ряд

технологій отримання будівельного і високоміцного гіпсу з фосфогіп'

су. Застосування фосфогіпсу ефективно й у виробництві портландце'

менту, де він дозволяє замінити природний гіпсовий камінь й регулю'

вати терміни схоплювання цементу. Фосфогіпс вводячи в сировинну

суміш, виконує роль мінералізатора, котрий знижує температуру

випалу клінкеру.

ФОРМУВАННЯ НАНОЧАСТОК ФЕРОМАГНЕТИКІВ
У ПРОЦЕСІ СИНТЕЗУ

Ілюченко О. М.
VІ курс, група НТ
61/12, спеціальність «Хімічні технології ТН і СМ»

Інженерно
технологічний інститут, м. Київ, тел. (044) 424
94
33
Науковий керівник: Кущевська Н. Ф., д. т. н, професор

Особливість формування наночастинок солей металів пов’язана

із значними силами зчеплення між атомами металів, обумовлена

структурою їх кристалічної решітки. Часто процеси співосаждення

супроводжуються сполученням частинок, що утворилися, у більші

агломерати, тому важливо під час їх формування, створити умови,

які максимально блокують ці частинки від взаємного сполучення.

Крім того, на процес формування частинок солей металів вплива'

ють агрегатний стан і хімічна природа дисперсійного середовища,

а також індивідуальні властивості металів. Специфічна особливість

гетерогенних дисперсних систем (тверде — рідина) полягає в тому,

що внаслідок сильно розвинутої поверхні розділу фаз і контактні

взаємодії в таких системах, набувають у порівнянні із зовнішніми

силовими впливами вирішального значення.

Важливою перевагою хімічного способу є те, що моделювання

властивостей і структури солей металів здійснюється шляхом нау'

ково обґрунтованого підбору відповідних вихідних компонентів,

застосуванням різних домішок, що виявляють вплив на процес

кристалізації й наступного формування металевих частинок у на'

нодисперсному діапазоні.

Однією з важливих проблем сучасної фізико'хімії дисперсних сис'

тем є можливість управління процесами структуроутворення й влас'

тивостями дисперсної системи на початковому етапі їх формування.
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Процес формування, зокрема, цитратів, з водно'органічних розчинів

протікає у дві стадії: утворення у розчині кристалізаційних центрів

у вигляді комплексів або агломератів молекул і ріст кристалічних

зародків. Форма й розмір часток визначаються співвідношенням

швидкості на першій й другій стадіях утворення осаду. При форму'

ванні цитратів (аскорбатів) хімічним способом важливі такі умови

осадження: концентрація вихідних компонентів, pН розчину, поря'

док змішування, швидкість приливання й перемішування компо'

нентів реакції, температура, в’язкість, наявність центрів кристалі'

зації тощо.

У роботі апробовано різне співвідношення цитратів (аскорбатів)

заліза, нікелю й кобальту з метою забезпечення заданих фізико'хіміч'

них характеристик відновлених солей металів. Виявлено, що вміст

металевої фази й магнітні характеристики оптимальні при співвідно'

шенні солей цих металів 60:30:10, які розраховано на утворення зміша'

ного цитрату (FeCoNiC6H2O7)nН2O (аскорбату (FeCoNiC6H2O6)nН2O.

Важливою умовою синтезу є прискорення доставки іонів металів

до поверхні кристалів солей металів, що формуються. Процес крис'

талізації проводили при постійному перемішуванні компонентів.

Швидкість перемішування й приливання розчинів є однією

з найважливіших операцій, тому що на цій стадії формується струк'

тура частинок. Процес змішування компонентів, рівномірний їх

розподіл у реакційній суміші — основа формування структури,

фізико'хімічних властивостей і морфології мікрокристалів, що за'

роджуються. Використання безперервного процесу осадження

у встановленому режимі дозволяє забезпечити сталість усіх фізико'

хімічних і технологічних умов цього процесу.

Швидкість перемішування суміші також впливає на величину

кристалів осаду і при її зростанні від 40 до 500 об/хв. розмір крис'

талів збільшується від 0.005 до 1–2 мкм. 

Очевидно, зі збільшенням швидкості перемішування в більшій

мірі здійснюється розчинення дрібних кристалів або їх перенос до

поверхні більших з наступним утворенням агломератів. Швидкість

перемішування розчинів було обрано експериментально, виходячи

з необхідного розміру кристалів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОЦЕСУ ХЛОРУВАННЯ ДВООКСИДУ ТИТАНУ

Іова Г. І.
VІ курс, група НТ
61М, спеціальність «Хімічні технології ТН і СМ»

Інженерно
технологічний інститут, м. Київ, т. (044) 424
94
33
Науковий керівник: Малишев В. В., д. т. н, професор

Розрахунок термодинамічних характеристик виконували для ре'

акцій:

2TiO2 + 3C + 4Сl2 ⇒ TiCl4 +2CO + CO2; (1)

TiO2 + 2CО + 2Сl2 ⇒ TiCl4 +2CO2; (2)

3TiO2 + 3FeCl3 ⇒ 3TiCl4 +2Fe2O3. (3)

Аналіз змінювання вільної енергії (∆GT
0) реакцій хлорування

двооксиду титану (табл. 1) показує, що в усьому дослідженому тем'

пературному інтервалі прийнятнішою є реакція хлорування за учас'

тю твердого відновника, чим газоподібного. Проходження процесу

за участю хлоридів заліза є термодинамічно маловірогідним.

Таблиця 1 — Розрахункові термодинамічні характеристики та логарифми константи
рівноваги реакцій, що протікають під час хлорування двооксиду титану

Під час аналізу результатів експериментальних досліджень

більшістю авторів відзначалося, що процес хлорування двооксиду

титану (TiO2) має дифузійну природу, швидкість його контролюєть'

ся транспортом розчиненого хлору до поверхні оксиду, а відновник

бере участь на другій стадії при видаленні з розплаву кисню, що

виділяється. При цьому, за хлоруванням титанових шлаків у роз'

плавах, як було встановлено О. Б. Безукладніковим, спостерігається

значний каталізуючий вплив хлоридів змінної валентності, у тому

числі сполук заліза. Було виміряно коефіцієнти дифузії іонів Fe3+ та

показано, що, відповідно до моделі комплексної структури розплав'

лених солей, транспорт хлору до поверхні TiO2 реально здійснюєть'

ся, в основному, шляхом стоксівського трансляційного дрейфу

Ре

ак

ція

∆GT
0, кДж/моль log K

200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000

8 –397,75 –459,07 –519,07 –577,81 –635,40 43,92 35,63 31,06 28,13 26,07

9 –317,08 –270,85 –227,01 –185,14 –144,97 35,01 21,02 13,58 9,01 5,95

10 147,85 150,99 168,75 185,78 202,75 –16,32 –11,72 –10,10 –9,04 –8,32



252

Секція 15.3 Хімічні технології  

комплексних угрупувань [FeСl4]–, що вивільняють активний хлор

на поверхні оксиду.

Надалі, ця ж закономірність підтверджена і під час хлорування

танталит'колумбітового концентрату. Встановлено, що у процесі

хлорування, за вмістом у розплаві хлориду заліза 5%, до поверхні

Nb2O5 та Ta2O5 іоном [FeСl4]– транспортується хлору в 12 разів біль'

ше, ніж підводиться розчиненого та дифундуючого хлору. У експе'

риментах із спільним хлоруванням лопаритового та колумбітового

концентратів показано, що церій також виконує функцію активно'

го переносника хлору.

Проте здійснити термодинамічні розрахунки, засновані на

участі у процесі іонів [FeСl4]–, нині не представляється можливим

через недостатню вивченість іону цього типу та відсутність вимірю'

вань щодо його термодинамічних параметрів.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ 
ТА ВЛАСТИВОСТІ ТАНТАЛОВИХ ПОКРИТТІВ 

ІЗ ХЛОРИДНО�ФТОРИДНИХ РОЗПЛАВІВ

Попельнух М. А.
VІ курс, група ЗНТ
61/12, спеціальність «Хімічні технології ТН і СМ»

Інженерно
технологічний інститут, м. Київ, т. (044) 424
94
33
Науковий керівник: Малишев В. В., д. т. н., професор

Експериментальні дані з електроосадження танталових покрит'

тів із розплаву NaCl'NaF'LiF'K2TaF7 показують, що:

1) збільшення концентрації танталу в електроліті дозволяє вести

процеси при вищій щільності струму;

2) підвищення катодної щільності струму знижує вихід по стру'

му посилення дендритовиникнення;

3) оптимальна температура для роботи в чисто фторидному роз'

плаві — 800° С, в хлоридно'фторидному — 750° С.

При концентрації K2TaF7 у фторидному розплаві, що дорівню'

вала 7,0% (мас.), осідання в більшості випадків розподіляються за

висотою катода нерівномірно і мають низьку адгезію до основи. Із

збільшенням вмісту танталу в електроліті структура осаду та його

адгезія помітно поліпшуються, кристалізація йде в основному

у напрямку зростання суцільного шару.

Температура, як показали дослідження, перш за все впливає на ха'

рактер електрокристалізації металу. При відносно низькій темпера'



253

та науково�технічний прогрес Секція 15.3

турі (>700° C) утворюються погано зчеплені з основою лускаті і губ'

часті нарости з дуже дрібних кристалів. Такі осідання, як правило,

містять підвищену кількість солей електроліту і, тому, вимагають

ретельнішої гідрометалургійної обробки.

Підвищення температури >750° С веде до зростання і подальшого

розвитку форм і граней кристалів, сприяє укрупненню структури

і посиленню дендритоутворення. Подальше підвищення температури

до 800°С призводить до чисто стовпчастої структури. При 850° С

зерно сильно збільшується, а поверхня осаду стає дуже шорсткою

через утворення пірамід, вершини яких поступово переростають

у дендрити. Оскільки, у стовпчастих осіданнях перетин кристалів

збільшується у міру видалення від основи, відповідно з ним зростає

і шорсткість покриття.

У всіх розглянутих електролітах при оптимальних температурах

були отримані компактні, без тріщин і пор, покриття різної товщи'

ни. Всі вивчені осади мають аксіальну текстуру з віссю <111>, пер'

пендикулярною до основи. Напрям зростання дендритів часто

співпадає з напрямом осі текстури суцільного осаду. Відмічено, що

підвищення температури зміщує отримання доброякісних осадів

в область вищої щільності струму.

Катодна щільність струму істотно впливає на якісні, кількісні

і зовнішні характеристики танталового осаду. Зі зниженням катодної

щільності струму підвищується вихід по струму і поліпшується якість

покриття. Так, при jk = 1,5–3,0 А/дм2 були осаджені компактні

дрібнокристалічні танталові осади. Зі збільшенням щільності струму

осади стають великокристалічними, поверхня їх швидко огрублю'

ється, зростання суцільного шару сповільнюється через інтенсивний

розвиток дендритів. Так, при висоті шорсткості 20–25 мкм, велика

частина металу унаслідок зниження швидкості росту компактного

шару осідає на утворених виступах, які розростаються, перетворю'

ються на дендрити.

Для отримання танталових покриттів більшої товщини доцільно

вести процеси у фторидному електроліті при катодній щільності

струму 3.0 А/дм2 протягом 5 год (15 А'год/дм2) з дотриманням реш'

ти оптимальних параметрів електролізу. Товщина компактного ша'

ру обложеного танталу досягає при цьому 120 мкм. У разі потреби

процес можна повторювати багато разів, кожного разу очищаючи

поверхню зразка від дендритів, що утворилися.

Мікрофотографія поперечного шліфа показує, що перший шар

танталу починає кристалізуватися на мідній підкладці у формі
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дрібних зерен, які в процесі зростання зникають або укрупнюються

геометричного відбору, утворюючи типово стовпчасту структуру.

Другий катодний шар має крупніше зерно: кількість центрів крис'

талізації в цьому випадку значно менше, багато зерен першого ша'

ру продовжують зростати в іншому.

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ НА ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ
НАНОЧАСТОК ФЕРОМАГНЕТИКІВ

Святуха М. М.
VІ курс, група НТ
61/12, спеціальність «Хімічні технології ТН і СМ»

Інженерно
технологічний інститут, м. Київ, т. (044) 424
94
33
Науковий керівник: Кущевська Н. Ф., д. т. н., професор

У процесі кристалізації під час синтезу феромагнетиків швидке

введення розчинів компонентів реакції сприяє утворенню більших

частинок. Так, при збільшенні швидкості введення кислот від 10 до

100 мл/сек, величина кристалів зростає від 0,05 до 2,0 мкм (табл.).

10–20 мл/сек є оптимальною швидкістю введення свіжого розчину

в систему. 

Таблиця — Вплив швидкості приливання лимонної кислоти на розмір частинок со,
лей металів

Солі металів утворюються в кислому середовищі, тому знижен'

ня pН розчину сприяє утворенню більших кристалів солей. Зміна pН

до 4–5 призводить до збільшення розміру кристалів до 1,3–3,0 мкм.

Підвищення температури від 5° С до 30° С призводить до збіль'

шення середнього розміру кристалів від 0,5 до 1,0 мкм. Температура

5–10° С забезпечує утворення кристалів розміром від 0,01 до 0,05 мкм.

Встановлено, що в процесі формування частинок металів із за'

даними властивостями необхідно вводити в реакційне середовище

комплексоутворювачі, зокрема, спирти. Спирти утворюють комп'

Швидкість приливання

кислоти, мл/сек

Розмір частинок, мкм

цитрат заліза цитрат Fe'Co'Ni

10 0,03–0,05 0,03–0,06

20 0,05–0,07 0,04–0,07

40 0,3–0,5 0,5–0,7

80 0,8–1,0 1,0–1,5

100 1,0–1,5 1,5–2,0
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лексні сполуки, стійкість яких росте зі збільшенням констант

стійкості комплексів (в залежності від наявності OH–'груп у вугле'

водневому радикалі спирту). Використання спиртів дозволяє також

регулювати дисперсність солей металів, і в кінцевому результаті,

керувати, наприклад, розмірами часток (FeCoNi•C6H2O7)nН2O

і (FeCoNi•C6H2O6)nН2O, магнітними параметрами після їх віднов'

лення у відповідному середовищі.

Розмір часток залежить також від перенасиченості розчину: при

високому перенасиченні розчину формуються більш дрібні частинки.

У якості одного з основних компонентів, відповідальних за розміри

часток при формуванні солей металів у водно'органічних розчинах

нами запропоновано різні природні модифікатори вуглецевмісні спо'

луки, зокрема, сахариди в кількості від 1–2% від маси солей металів.

З перенасичених розчинів на центрах їх кристалізації утворюються

зародки твердої фази солей металів, і відбувається їх подальший ріст.

В’язкість розчину значною мірою визначається температурою

проведення експерименту, а також додаванням інших компонентів

і з її збільшенням вміст твердої фази наближається до рівноважного

стану. Швидкість кристалізації пропорційна абсолютній температурі.

Чим нижча кінцева температура в розчині, що містить модифікато'

ри, тим дисперсніший осад. Тому, солі металів формують при сту'

пені перенасичення 1,5–1,6 і температурі 5–10° С, що дозволяє

одержувати осади в нанодисперсному діапазоні.

Крім того, модифікатори, будучи відновниками, утруднюють

окиснення комплексних сполук металів у розчинах і вони не крис'

талізуються.

Паралельно з перенасичених розчинів на гранях зародків моди'

фікаторів при введенні реагенту'осаджувача лимонної (аскорбінової)

кислоти утворюються їх солі Fe'Co'Ni (Sуд. = 1,45 м2/г), утримувані

ними у зваженому стані.

Проведені дослідження показали, що солі металів можна одер'

жувати й у відсутності вуглеводів, але в цьому випадку зменшуєть'

ся дисперсність осадів і збільшується їх схильність до утворення аг'

ломератів. Питома поверхня солей металів при цьому була на рівні

0,98–1,26 м2/г.
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ФІЗИКО�ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
СИНТЕЗОВАНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Трикоз С. С.
VІ курс, група НТ
61/12, спеціальність «Хімічні технології ТН і СМ»

Інженерно
технологічний інститут, м. Київ, т. (044) 424
94
33
Науковий керівник: Кущевська Н. Ф., д. т. н, професор

Електронномікроскопічні знімки частинок цитратів заліза й змі'

шаних цитратів заліза, кобальту й нікелю для прикладу наведено на

рисунках 2 і 3 відповідно, з яких видно утворення «конгломератів»

округлих часток. На підставі експериментальних досліджень побу'

довано також криві розподілу таких часток за розмірами (рис. 1). 

Рис. 1 — Криві розподілу за розмірами частинок цитратів металів

1 — заліза, 2 — заліза — кобальту — нікелю.

Видно, що середній розмір часток перебуває в нанодисперсному

діапазоні від 0.01 мкм до 0,03 мкм. На кривих спостерігається по

одному максимуму інтенсивності від 50 до 55%. Такі значення мак'

симуму на кривих для часток цитрату заліза (кр.1) і змішаних цит'

ратів (кр. 2) свідчать про високий ступінь дисперсності отриманих

порошків. У змішаних цитратів форма часток має більш згладжену

округлу поверхню (рис. 3). 
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Рис. 2 —Електронномікроскопічний знімок частинок цитратів

заліза (40 000)

Рис. 3 — Електрономікроскопічний знімок часток цитратів Fe —

Co — Ni (40 000)

Очевидно, це пояснюється тим, що добавки Co і Ni, будучи по'

верхнево'активними стосовно заліза, в деякій мірі, можуть знижу'

вати його поверхневий натяг.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ 
ТАНТАЛОВИХ ПОКРИТТІВ ІЗ ІОННИХ РОЗПЛАВІВ

Хіміч О. В.
VІ курс, група НТ
61/12, спеціальність «Хімічні технології ТН і СМ»

Інженерно
технологічний інститут, м. Київ, т. (044) 424
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33
Науковий керівник: Малишев В. В., д. т. н, професор

Сучасний стан техніки зумовив гостру потребу в матеріалах, вжива'

них для створення конструкцій, які працюють в умовах високих тем'

ператур. У зв’язку з цим до конструкційних матеріалів пред’являють

підвищені вимоги, найважливішими з яких являються — термо' і жа'

ростійкість, корозійна стійкість в агресивних водних і розплавлених

середовищах. Перераховані вище вимоги частково можуть бути задо'

волені, якщо на металевий виріб нанести компактний шар танталу.

Тантал відрізняється високою корозійною стійкістю в агресив'

них середовищах, незначною взаємодією з металами при підвище'

них температурах, є чудовим матеріалом для створення захисних

покриттів на конструкційних матеріалах і бар’єрних шарів на ком'

позиційних та багатошарових матеріалах. Тантал відрізняється та'

кож здатністю утворювати на поверхні хімічно стійку пасивуючу

оксидну плівку, здатну швидко відновлюватися при пошкодженні,

оберігаючи тим самим основний метал від корозії і руйнування.

Основна увага в роботі приділена розробці технології отримання

танталових покриттів шляхом електролізу на міді, сталі і молібдені

у фторидній сольовій системі NaF'LiF'K2TaF7.

Для порівняння функціональних і структурних характеристик

танталових покриттів паралельно були проведені дослідження

у відомій хлоридно'фторидній сольовій системі, що містить фтор'

тинталат калію [K2TaF7], у співставних умовах із застосуванням

спільної методики і техніки эксперименту.

Велика серія робіт по електролітичному отриманню танталу або

осадженню танталових покриттів була виконана в хлоридних і хло'

ридно'фторидних розплавах, що містять хлориди танталу, або фтор'

танталат калію (натрію). Певної уваги заслуговують результати

робіт авторів, якими були вивчені властивості і поведінки фтортан'

талатів (діаграми плавкості, розчинність, напруга розкладання,

електродні процеси та ін.) в розплавах галогенідів лужних металів.

У хлоридах літію і натрію пентахлорид танталу [TaCl5], так само як

і гексахлорид вольфраму, розчиняється слабо через малу стійкість
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танталових комплексів. Тому, задовільні осади утворюються тільки

в хлоридах калію і цезію. Режим процесу, що рекомендується при

цьому: концентрація танталу в електроліті 5–10% (мас.), темпера'

тура 700–800° С, катодна щільність струму близько 5,0 А/дм2. Чис'

то хлоридні розплави схильні до диспропорціонування і сублімації

TaCl5, гігроскопічні і вимагають ретельного обезводнення. Надзви'

чайно важливо витримати рівноважну валентність танталу в елект'

роліті, оскільки, в іншому випадку, у результаті його взаємодії з ка'

тодним металом осад матиме губчасту структуру.

З цієї точки зору хлоридно'фторидні розплави зручніші в роботі,

оскільки вони негігроскопічні, нелетучі, стійкі проти диспропорціо'

нування та мають рівноважну валентність, близьку до максималь'

ної. Розплави на основі подвійних або потрійних эвтектик хлоридів

і фторидів лужних металів використовують для нанесення захисних

танталових покриттів на трубки термоелементів, чохли термопар, кон'

денсатори та ін. при роботі їх в агресивних середовищах. Міцність

зчеплення з підкладкою та висока теплопровідність покриття забез'

печуються утворенням дифузійного шару між покриттям і основою

завтовшки в декілька мікрон. Недолік електролітів, які застосову'

валися в роботах, полягають у використанні фториду калія — силь'

но гігроскопічної сполуки. Недостатнє обезводнення його приводить

до осадження пористих шарів танталу. Тому, ми застосовували фто'

риди літію і натрію з добавкою K2TaF7.

ТЕРМОДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ 
ПРОЦЕСУ ХЛОРУВАННЯ КАРБОНАТУ

Й ОКСИДУ МАГНІЮ

Хлистун С. В.
VІ курс, група ЗНТ
61/12, спеціальність «Хімічні технології ТН і СМ»

Інженерно
технологічний інститут, м. Київ, т. (044) 424
94
33
Науковий керівник: Душейко В. А., к. х. н., доцент

Об’єктом термодинамічних досліджень обрано реакції хлоруван'

ня карбонату магнію, природний мінерал якого (магнезит MgCO3)

використовують у промисловій практиці хлорування. З урахуванням

того, що термодинамічно вірогідним є протікання процесу через

стадію попередньої дисоціації карбонату, паралельно розглянуто

можливість здійснення реакцій хлорування карбонату й оксиду маг'

нію. Оскільки в науковій літературі з’явилися повідомлення щодо
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розробки процесу з використанням газоподібного відновника, та'

кож було розглянуто термодинамічні залежності для зазначеного

процесу.

Таким чином, проаналізували можливість протікання реакцій:

MgCO3 + C + Сl2 ⇒ MgCl2 + CO + CO2; (1)

MgCO3 + CO + Сl2 ⇒ MgCl2 + 0,5 CO2; (2)

MgO + 0,5 C + Сl2 ⇒ MgCl2 + 0,5 CO2; (3)

MgO + CO + Cl2 ⇒ MgCl2 + CO2. (3)

а

б
Рис. 1 — Залежність змінювання вільної енергії (∆GT

0) реакцій хлору'

вання карбонату (а) й оксиду (б) магнію від температури процесу
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Результати розрахунків наведено у графічній формі на рис. 1. За'

лежності змінювання енергії Гіббса від температури в розглянутому

температурному діапазоні для реакцій (1)–(4) є прямими лініями,

які лежать в області негативних значень від –119 до –318 кДж/моль.

Як випливає з одержаних залежностей, термодинамічно вірогід'

ними є реакції хлорування, як карбонату, так і оксиду магнію. Хід

змінювання вільної енергії ∆GT
0 реакцій (1)–(4) показує, що за тем'

ператури до 714 С (температура плавлення хлориду магнію MgCl2)

термодинамічно прийнятнішим є хлорування карбонату й оксиду

магнію газоподібним відновником. Із зростанням температури вище

714 С вірогідніші реакції взаємодії карбонату й оксиду магнію з твер'

дим відновником. На графічних залежностях спостерігається неве'

ликий перелом, який відповідає точці плавлення хлориду магнію,

що утворюється.

На підставі термодинамічних розрахунків можна сказати, що ут'

ворення хлориду магнію як результат взаємодії за реакціями (1)–(4)

є термодинамічно можливим в усьому розглянутому діапазоні тем'

ператур, у тому числі в низькотемпературній області.

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ТАНТАЛОВИХ ПОКРИТТІВ 
ІЗ РОЗПЛАВУ NACL�NAF�LIF�K2TAF7

Штовкіш О. С.
VІ курс, група НТ
61/12, спеціальність «Хімічні технології ТН і СМ»

Інженерно
технологічний інститут, м. Київ, т. (044) 424
94
33
Науковий керівник: Малишев В. В., д. т. н., професор

Установка для нанесення покриттів складалася з герметичного

електролізера, встановленого в електропіч, системи відкачування і за'

повнення внутрішньої порожнини апарату інертним газом (аргоном),

електричної схеми живлення постійним і змінним струмом. Елект'

ролізер є легкорозбірною конструкцією, яка складається з реторти,

виготовленої з нержавіючої сталі та сталевої водоохолоджуваної

кришки, по центру якої в сальниковому ущільненні встановлювали

молібденовий токопідвід із закріпленим зразком. У реторту вміщува'

ли нікелевий стакан і перфоровану діафрагму. У кільцевий простір,

обмежений стаканом і діафрагмою, завантажували анодний матеріал.

Було застосовано стабілізоване джерело постійного струму СІП'30.

Кількість пропущеної за експеримент електрики реєструвалася

цифровим лічильником ампер'годин.
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Покриття осаджували на молібденові, мідні або сталеві зразки

циліндричної форми. Якість осадженого шару оцінювали на основі

виходу за струмом з розрахунку на компактний метал (після видален'

ня дендритів), вивчення поперечних шліфів, вимірювання мікротвер'

дості і перевірки корозійної стійкості зразків. Кристалічну будову

покриттів досліджували під мікроскоп МІМ'8 і электронномікро'

скопічним методом на растровому мікроскопі з приставкою'спект'

рометром рентгенівських променів JSM–U3 (DDS). Це дозволило

в діапазоні збільшення від 270 до 1000 вивчити характер зміни мік'

ропрофілю поверхні покриттів та отримати інформацію про роз'

поділ металів в прикордонному шарі.

Таблиця

Властивості і структура танталових покриттів визначаються, го'

ловним чином, умовами електроосадження: природою і складом

електроліту, наявністю в нім пасивуючих речовин, режимом елект'

ролізу (щільністю струму, температурою та ін.) і конструктивними

особливостями виконання електролізера. Для досягнення корозій'

Вміст K2TaF7

в електроліті

%

Катодна

щільність

струму, А/дм2

Температура

електроліту,

°С

Вихід по струму на катоді

в розплавах %

фторидному
хлоридно'

фторидному

10

18

30

1.5

3.0

6.0

10.0

1.5

3.0

6.0

10.0

3.0

6.0

10.0

750

750

700

750

800

850

750

750

750

700

750

800

850

750

84

74

66

58

79

63

75

82

74

69

55

69

80

82

87

79

78

85

78

63

50

88

77

86

73

63

68

57

68

54

62

58

52

54
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ної стійкості покриття повинні бути безпористими, дрібнозернис'

тими, з високою когезією між зернами і адгезією до основи.

Для осадження танталових покриттів застосовували сольові роз'

плави евтектичного складу % (мас.): 49 NaF + 51 LiF (tпл = 652° C)

і 27.5 NaF + 72.5 NaCl (tпл = 640° C) з добавками 7.0; 10.0; 18.0 і 30%

(мас.) K2TaF7. Электроліз вели при катодній щільності струму (jk) =

= 1.5, 3.0, 6.0, 10.0 А/дм і температурах 700, 750, 800 і 850°С. Три'

валість одиничного електролізу змінювали в інтервалі від 30 мін до

5 год. Кількість пропущеного струму за дослід при одношаровому

осадженні танталу складала q = 5.0; 10.0; 15.0 А'год/дм2. Товщина

покриття коливалася від 20 до 120 мкм.

Залежність виходу по струму з розрахунку на компактний метал

від умов осадження представлена в таблиці.

ЗАКОНОМІРНОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАКЦІЙ ВЗАЄМОДІЇ
МАГНЕЗИТУ З ГАЗОВОЮ СУМІШШЮ

Яценко Л. С.
VІ курс, група ЗНТ
61/12, спеціальність «Хімічні технології ТН і СМ»

Інженерно
технологічний інститут, м. Київ, тел. (044) 424
94
33
Науковий керівник: Душейко В. А., к. х. н., доцент

Виконані експериментальні дослідження механізму реакції взає'

модії магнезиту з газовою сумішшю хлору й оксиду вуглецю показали

ряд суттєвих відхилень від термодинамічних прогнозів.

По'перше, низькотемпературна хімічна взаємодія між магнези'

том і реакційними газами не спостерігається. Криві нагрівання

карбонату в струмі реакційних газів показують, що взаємодія у сис'

темі починається після завершення процесу дисоціації карбонату,

який відбувається в інтервалі температур 620–660° С (рис. 1). Подаль'

ший хід реакції визначається швидкостями нагрівання системи та

подавання реакційних газів.

По'друге, питома швидкість процесу хлорування, що досягнута

на пілотній установці з використанням суміші (CO+Cl2) за темпера'

тури 950–1000° С, приблизно у три рази перевищує швидкість хло'

рування з твердофазовим відновником, не дивлячись на те, що тер'

модинамічні залежності, вказують на переваги ведення процесу із

твердим відновником у цьому інтервалі температури. Проте мето'

дично правильно організовані кінетичні дослідження дозволили
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авторам встановити дифузійний характер процесу, особливості йо'

го протікання й організувати його у максимально вигідному техно'

логічному режимі, суттєво перевищивши швидкість традиційного

процесу.

1 — MgCO3; 2 — Al2O3

Рис. 1 — Диференційна крива нагрівання магнезиту в струмі

(Cl2 + CO)

На підставі встановленої дифузійної природи визначено стадію

процесу, яка його лімітує, — транспорт газових реагентів до поверх'

ні оксиду. Теоретичними та кінетичними дослідженнями показано,

що відповідно до природи реагентів для досягнення максимальних

швидкості хлорування та ступеню використання хлору потрібним

є надлишок СО в реакційній суміші, що забезпечує рівність дифу'

зійних потоків реагентів, яке не виконується за стехіометричним

співвідношенням газів.

Таким чином, дослідження механізму та кінетики процесу хло'

рування магнезиту дозволили суттєво поглибити та багато в чому

уточнити точку зору на закономірності процесу, що пропоноване

термодинамічними розрахунками.
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Науковий керівник: Шаповал В. В., к. тех. н., доцент

Ефективне використання пожежних автомобілів останнім часом

стає дедалі актуальнішим. Аналіз показав, що під час пожежогасіння

транспортні засоби мають низький рівень захищеності обслуги від

ураження, спричиненого згорянням опорних елементів, руйнуванням

великогабаритних конструкцій, термічним руйнуванням побутових

та промислових об’єктів, зокрема, ємностей під тиском. У кожному

із цих випадків існує велика небезпека розлітання уламків, що мо'

жуть спричинити травмування людей. 

Однією з основних причин отримання травм членами оператив'

них рятувальних команд, за статистичними даними, крім термічних

опіків є ушкодження внаслідок удару. Зона ураження маломірними

об’єктами, які розлітаються з великою швидкістю, досить значна,

зазвичай перекриває район локалізації допоміжної транспортної та

рятувальної техніки, що розміщується на безпечній відстані [1].

Перед системами захисту від ударного навантаження, що вико'

ристовуються під час рятувальних операцій, висуваються особливі
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вимоги, пов’язані з їх основним функціональним призначенням.

Особлива небезпека для пожежно'рятувальних команд — розлітан'

ня уламків внаслідок вибуху під дією полум’я, існує, незважаючи на

вимоги до проектування будинків і споруд під час пожеж, вибухів та

землетрусів [2].

У сучасних умовах ведення протипожежної боротьби стан і техніч'

на готовність автомобілів визначають ступінь рухомості рятувальних

команд, можливість маневрування силами та засобами. Враховуючи,

що завдання із забезпечення рухомості особового складу, матеріаль'

но'технічного забезпечення, управління та зв’язку вирішуються

в екстремальних умовах пожежогасіння, виникає необхідність

у підвищенні рівня захищеності пожежних автомобілів. 

Підвищення рівня захищеності автомобілів повинно здійснюва'

тися в залежності від характеру та місця виконання ними завдань

з врахуванням досвіду використання, технологій в галузі створення

броньованих конструкцій та рівня розвитку засобів ураження.

Враховуючи зазначене, підвищення рівня захищеності пожеж'

них автомобілів необхідно здійснювати за трьома напрямами:

– для неброньованих автомобілів, які широко використовуються

у Міністерстві надзвичайних ситуацій, розробити знімальні комплек'

ти броньованого захисту з можливістю їх встановлення на період

виконання ними спецзавдань зі скороченням нормативного ресур'

су зразка;

– створити у складі сімейств пожежних автомобілів модифіка'

ції, в конструкцію яких закладено потенційні можливості щодо до'

обладнання їх знімальним броньованим захистом зі збереженням

нормативного ресурсу зразка;

– розробити модифікації автомобілів із спеціальними вбудова'

ними броньованими елементами.
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В роботі розроблено математичну модель визначення токсич'

ності автомобілів на роликових стендах, розроблено та обґрунтова'

но стаціонарні навантажувально'швидкісні режими, що відповіда'

ють умовам експлуатації.

Оптимізація регулювань холостого ходу, проведених на мінімаль'

ній частоті обертання, надає лише часткове для класичних карбю'

раторів і дуже незначні для карбюраторів з автономною системою

XX, вплив на інші режими роботи системи живлення. Основний

вплив на них має технічний стан та регулювання головної дозуючої

системи (ГДС). 

Викид продуктів неповного згоряння на запропонованих наван'

тажувально'швидкісних режимах найбільше характеризує стан

ГДС, що впливає на склад суміші. 

Для автомобілів з двосекційним каталітичними нейтралізаторами

викид продуктів неповного згоряння найбільш критичний, для міні'

мальних частот обертання холостого ходу (найнижча температура ВГ)

викид оксидів азоту, що запропонованого магістральному режиму. 

Викид оксидів азоту для автомобілів з каталітичними нейтралі'

заторами є параметром, що характеризує ефективність відновної

секції і не повинен перевищувати рівня, визначеного за запропоно'

ваною методикою на основі норм для їздових циклів. Величина і

форма характеристик токсичності дозволяє зробити висновок про

її технічний стан.

Приведення норм для циклів до норм для встановлених режимів

виконується в три етапи: 

Можна припустити, що коефіцієнт приведення для різних до'

рожньо'транспортних засобів (ДТЗ) буде залежати від конструк'

тивних та інших параметрів, тобто не буде постійною величиною.
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Оскільки в більшості національних та міжнародних норм не робить'

ся градацій всередині груп об’єктів випробувань, слід прийняти

один середньозважений коефіцієнт приведення на основі випробу'

вань основних ДТЗ з іскровим запалюванням з повною масою мен'

ше 3.5 тони: легкових автомобілів малого, середнього та великого

класу, мікроавтобусів, фургонів і легких вантажівок. 

Визначається коефіцієнт приведення шляхом обчислення відно'

шення рівнів викидів по циклу та на відповідному стаціонарному

режимі для нового, технічно справного ДТЗ, що укладається в нор'

ми, до яких виконується приведення:

КПР = QBBц /QBBуст;

QBBц < HBBц.

Визначаються норми для стаціонарних режимів:

HШРвст = НШРц / КПР.

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗ�

НИКІВ ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ АВТОМОБІЛІВ

Бурзак М. В.
IV курс, група ЗАГ
61, 

спеціальність «Автомобілі і автомобільне господарство», 
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На сучасних автотранспортних підприємствах, особливо тих, що

займаються перевезенням вантажів, загальна ефективність та кон'

курентна спроможність цілком і повністю залежить від технічної

справності, мобільності та безвідмовності рухомого складу. Цього

можливо досягнути лише за умов високої технологічності та якості

засобів технічного ремонту та обслуговування, а також відповідно'

го рівня підготовки персоналу.

В процесі проектування машин і механізмів прагнуть зменшити

шкідливий вплив вібрації, вибираючи найбільш правильні рішення

відносно конструкції і технології виготовлення, домагаються ваго'

вої симетрії усіх рухомих частин механізмів. Для зменшення цього

явища при виготовленні, ремонті та експлуатації виконують балан'
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сування тіл обертання, шляхом зміни їх маси або геометрії. Найпрос'

тішим шляхом є попередження несправностей, проводячи регулярне

і повноцінне технічне обслуговування. 

Було визначено проблему розбалансування гальмівних барабанів,

внаслідок несприятливих дорожніх умов, нерегулярності проходжен'

ня ТО гальмівної системи, що в свою чергу, призводить до пришвид'

шення зносу корінних підшипників, нерівномірності зносу протек'

торів коліс та ін. Крім того, страждає чіткість спрацьовування усієї

гальмівної системи, а як наслідок, підвищується небезпека для усіх

учасників руху. Крім того, беручи до уваги їх регулярність, не'

обхідно знизити ціну на подібні технічні операції. 

Одним із рішень даної проблеми є створення новітніх, високоточ'

них засобів технічного обслуговування із залученням засобів авто'

матизації, з використанням роботизованих систем з ЧПУ з метою

мінімізації участі людини у виробничих процесах. Комплексна авто'

матизація процесів відновлення та балансування гальмівних бара'

банів вантажних автомобілів можлива завдяки модернізації іcную'

чого обладнання та його поєднання у єдину систему завдяки мережі

датчиків, контоллерів, сервоприводів, клапанів, пневматичних ци'

ліндрів та синхронізації їх дій програмним логічним контроллером. 

Логічне програмування контроллерів можливо виконати у мові

FBD. Програма утворюється із так званих ланцюгів, які виконують'

ся послідовно зверху вниз. Ланцюги можуть мати мітки. Інструкція

переходу на мітку дозволяє змінювати послідовність виконання

ланцюгів для програмування умов і циклів. При необхідності управ'

ління викликом блоків в них додаються спеціальні цифрові входи

EN (enable) і виходи ENO (enable out). Логічний нуль на вході EN

забороняє виклик блоку. Вихід ENO використовується для індикації

помилки в блоці і дозволяє припинити обчислення залишку ланцю'

га. Саме подібний варіант програмування є більш фундаментальним,

що дозволяє залучати у системи багатокоординатні маніпулятори,

випущені на початку двотисячних років, що зумовлює невисоку ціну

але достатню функціональність. Крім того проектування подібних

систем дає змогу постійної модернізації та розширення спектру ви'

робничих завдань, що можуть бути виконані на вищевказаному об'

ладнанні. 

Висновки. Дана концепція організації виробничих ділянок на авто'

транспортних підприємствах, що дає можливість реалізовувати ідею

попередження несправностей та збільшення показників надійності
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рухомого складу. Реалізує принципи високотехнологічного технічно'

го обслуговування із забезпеченням однакової високої якості вико'

нання ремонтних робіт, при умові дистанціювання людини від вироб'

ничих процесів, що можуть нанести шкоду здоров’ю працівника. 

КРІОГЕННЕ РІЗАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
У МАШИНОБУДУВАННІ

Гайдамака С. С.
Ш курс, група ОД
31, спеціальність «Обслуговування

та ремонт автомобілів і двигунів»
Науковий керівник: Косенко В. А., к. т. н., доцент

Пошук найбільш оптимальних видів різання любих матеріалів

наштовхнули вчених Національної лабораторії Айдахо (JNEL) вико'

ристати в якості ріжучого інструменту рідкий азот. Треба зазначити,

що рідкий азот й раніше мав досить широке коло застосування

в різних галузях науки та техніки. Так, рідкий азот використовується

для глибокого заморожування різних матеріалів, охолодження різ'

ного обладнання й техніки, в тому числі компонентів комп’ютерів

в екстремальних умовах. В медицині для зберігання клітин, органів

та тканин; для кріодеструкції (руйнування уражених ділянок тка'

нин та органів). Таке широке коло застосування рідинного азоту зу'

мовлено його властивостями: має щільність 0,808 г/см та точку

кипіння 77,4 К (–195,75° С). Він не токсичний й вибухонебезпеч'

ний. Літр рідинного азоту,що випаровується при температурі 20° С,

утворює приблизно 700 літрів газу. Саме ця особливість й була по'

кладена в основу кріогенного процесу різання любих матеріалів.

Суть кріогенного різання матеріалів заключається у наступному:

струмінь рідкого азоту під великим тиском (400–4000 кг/см) виштов'

хується через спеціальне сопло та попадає на поверхню матеріалу, що

розрізається. Маючи велику кінетичну енергію, частинки рідкого

азоту проникають у найдрібніші тріщинки в структурі матеріалу.

Маючи велику різницю у температурі стану між рідким азотом

(–170° С) й навколишнім середовищем, він миттєво переходить у га'

зоподібну форму. Це викликає низьку мікровибухів й матеріал роз'

ривається по контуру розрізання, тобто відбувається процес різан'

ня. Ефективність процесу буде залежить від тиску рідкого азоту,

температури (від 150 до 179° С) та відстані до матеріалу.
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Низький тиск струменя рідкого азоту забезпечує очищення від

покриттів, що трудно видаляються, з крихких поверхонь. Так, NASA

застосовує систему Nitrojen (кріогенна різка) в Космічному центрі

ім. Кенеді для видалення теплозахисного покриття із внутрішніх по'

верхонь пристроїв для пришвидшення космічних ракет типу шатл.

Військово'морський флот використовує кріогенну різку для вида'

лення антикорозійних покриттів з палуб, кілів, антен, захисних

ковпаків радарів. Технологія кріогенного різання випробовувалась

при виробництві напівпровідників, фарб, поліуретанових виробів

та інших виробів.

До переваг кріогенного різання відноситься те, що матеріал де'

формується виключно вздовж лінії розрізання. При цьому не ство'

рюється відходів та забруднень (пил, що утворюється під час різання

та очищення, вилучається безпосередньо з зони контакту).

Стосовно недоліків зазначеного методу різання — це коротко'

часність процесу (не більше –5–6 секунд). При збільшенні часу за'

готовка переохолоджується й стає крихкою. Крім того, вартість пе'

ресувної установки 

Nitrojet коливається від 200 тис. до 450 тис. доларів. Але незва'

жаючи на це, розробники цієї установки вважають, що кріогенний

метод різання є перспективним завдяки його унікальності.

ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ, 
ОТРИМАНИХ ПРИ ГАРТУВАННІ РІЗНИХ СПЛАВІВ

Горобець А. В.
студент 2 курсу, групи ПНМ
21,

Київський національний університет будівництва і архітектури
Наукові керівники: Косенко В. А., к. т. н., 

доцент Університету Україна,
Добровольський О. Г., к. т. н., доцент КНУБА

Машинобудування потребує застосування якісних деталей з під'

вищеними властивостями, які можуть бути отриманими лише за до'

помогою застосування сучасних сплавів і термічної та інших видів

обробки. Серед видів термічної обробки найпоширенішим є гарту'

вання. Але уявлення про цей процес і властивості деталей, що під'

лягають гартуванню у багатьох спеціалістів часто буває однобоким,

а підчас, і помилковим. 
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Гартування може супроводжуватись мартенситним перетворен'

ням і без мартенситного перетворення. По схемі з мартенситним

перетворенням відбувається гартування вуглецевих та більшості ле'

гованих сталей, що містять певну кількість вуглецю. Вони набувають

мартенситну структуру, яка характеризується високими значеннями

твердості і крихкості, обумовленими внутрішніми напруженнями.

Для зняття внутрішніх напружень, які здатні привести до розтріс'

кування заготовки, а також для надання бажаних властивостей,

застосовують різні види відпуску, в результаті чого отримуємо ту чи

іншу бажану властивість. Це уявлення про гартування і про те, що

гартування завжди приводить до отримання у деталей високої твер'

дості часто буває єдиним. Однак, в результаті гартування багатьох

сплавів можуть бути отримані характеристики, відмінні від вказа'

них, а саме, висока в’язкість, невелика твердість, висока міцність

з гарною в’язкістю тощо [1–3]. 

При гартуванні низько вуглецевих та низьколегованих сталей

з невеликою кількістю вуглецю мартенситна структура не утворю'

ється і, як наслідок, сталі не набувають великих значень твердості

і зберігають високу в’язкість і пластичність.

Гартування без мартенситного перетворення застосовують для

аустенітних сталей, титанових, алюмінієвих, мідних, залізонікелевих

та інших сплавів. 

В’язкими, міцними і пластичними після гартування стають аусте'

нітні сталі зі стабільною і метастабільною структурами. Після гар'

тування їх твердість стає невисокою і складає НV2000–4000 МПа.

Аустенітні нержавіючі сталі, що мають стабільну аустенітну або аус'

тенітно'мартенситну структури такі, як 12Х18Н9, 0Х18Н10,

12Х18Н9Т, 10Х14Г14Н3Т в процесі експлуатації зберігають свою

структуру і характеризуються високими показниками міцності і в’яз'

кості. Сталі типу 110Г13Л, які характеризуються нестабільною мар'

тенситною структурою, після гартування придбають невелику твер'

дість. Але в процесі експлуатації, за рахунок пластичної деформації

поверхневі шари стають твердими НV6000. Аналогічно поводить

себе вуглецева сталь, що містить 1,8–2% вуглецю. Після гартування

її твердість складає НV4000 МПа, після тертя — НV6000 МПа [4].

Гартування без мартенситного перетворення застосовують для

багатьох сплавів кольорових металів перед зміцненням старінням.

Головною умовою старіння є різна розчинність домішок при кімнат'

ній температурі і температури гартування. Гартування складається
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з нагрівання сплаву до певної температури, витримці при цій темпе'

ратурі до повного розчинення легуючих домішок і швидкого охоло'

дження (гартування). В результаті при кімнатній температурі утво'

рюється пересичений твердий розчин хімічних елементів в основному

металі сплава, який характеризується в’язкістю і невеликою міц'

ністю. При подальшому природному або штучному старінні за ра'

хунок видалення дрібних частинок хімічних сполук або зон з іншою

кристалічною орієнтацією, відбувається значне зміцнення сплаву

і зниження його в’язкості і пластичності. Зміцнення сплавів за цим

видом термічної обробки називають дисперсійним твердінням.

Типовим сплавом, що підлягає старінню є дюралюміній. Під час

гартування сплав Д16 нагрівають до 495–505° С, Д1 — до 500–510° С

і охолоджують у воді за 40° С. Природне старіння виконують протя'

гом 5–7 діб. Температура штучного старіння –190–200° С. Сплави

характеризуються межею міцності 480–520 МПа, межею текучості

320–380 МПа і відносним видовженням 13–14%.

Гартування застосовують для утворення аморфних металів, мате'

ріалів з «ефектом пам’яті» та в інших випадках. Були отримані аморф'

ні сплави на основі майже всіх металів. Аморфна структура забезпечує

отримання металів з високими значеннями межі текучості. Напри'

клад, сплави на основі заліза або кобальту мають σт ≈ 4500 МПа. При

створенні сплавів. що володіють «ефектом пам’яті» застосовують

ефект зворотного мартенситного перетворення.
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Одним із забруднювачів атмосферного повітря є транспорт, що

працює в основному на теплових двигунів. Через швидке переміщен'

ня повітряних мас процес нагромадження СO2 є глобальним, тобто

таким, що не локалізується в межах окремого материка, регіону або

держави. Саме тому одним із основних завдань при створенні но'

вітніх автотранспортних підприємств є дотримання високих показ'

ників екологічності проектів. 

Один із відомих прикладів екологічності автотранспортних під'

приємств є підприємства, рухомий склад яких повністю або частково

складається із електромобілів або автомобілів із гібридними силови'

ми установками. Високо вартісна складова при розробці подібних

концепцій автотранспортних підприємств значною мірою є резуль'

татом значної ціни вищевказаних автомобілів та необхідності їх за'

рядження електроенергією, ціна якої постійно збільшується і має

велику різницю у різних регіонах нашої країни.

Беручи до уваги вищевказані фактори, єдиним виходом для за'

безпечення конкурентної спроможності екологічно відповідальних

проектів та виведення їх із положення утопічного проектування до

реального втілення у життя — це застосування при проектуванні АТП,

рухомий склад якого складатиметься із пасажирських електромобілів,

відновлювальних джерел енергії. Проте реалізація таких проектів

можлива лише в місцях, де кліматичні умови є цілком і повністю

задовільними.

Основними джерелами альтернативної енергетики, які більш менш

комерційно доступними є вітрова та сонячна енергетика. Найбільш

перспективним місцем для запуску подібного пілотного проекту су'

часного АТП є півострів Крим, зважаючи на його кліматичні особ'

ливості. Основним об’єктом стане заміна рухомого складу одного із

авто підприємств, що займається комерційним пасажиро переве'

зенням, що обслуговує найбільш популярний маршрут «Севасто'

поль'Ялта», протяжністю 83 км.
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Основною новацією стане розрахунок та проектування електро'

зарядної станції, джерелом енергії якої будуть сонячні панелі та

вітряні електрогенератори. Розрахунок необхідної кількості та па'

раметрів вищевказаних джерел, беручи до уваги кліматичні особли'

вості регіонів, відповідно до пори року. 

За основну одиницю рухомого складу буде прийнято автомобіль

англійської компанії Smith Еlectric Vehicles, модель Smith Edison

Minibus, який при повному завантаженні пасажирами (18+1) має

змогу на одній зарядці подолати 140 км, при повній зарядці акуму'

ляторів протягом 6 годин. 

Проте для ефективної реалізації такого проекту треба покращити

технологію зберігання електроенергії та збільшити пробіг автомо'

білів на одному заряджанні акумуляторів. Сучасною альтернативою

літій'іонних акумуляторів є наноаккумулятори на основі новітнього

матеріалу, який поєднує у собі вуглецеве волокно та полімерну смолу

в якій у тісній взаємодії знаходяться літій'іонні електроди, вкриті

наночастинками оксиду задіза, що веде до значного збільшення єм'

ності. Механізм є наступним: під час зарядження акумуляторів іони

літія «відходять» від катода, який виконаний із таких матеріалів як

оксид літія або кобальта. Іони мігрують через електроліт, заключний

у полімерну оболонку, до аноду, виконаного із пористого графіту.

Коли акумулятор розряджається — процес запускається в реверсному

режимі, між електродами генерується електричний струм. Однією

із переваг є перспектива великої ємності даних акумуляторів, оскільки

подібний матеріал може утворювати багатошарову структуру, крім

того вуглецева тканина дає змогу створювати корпусні деталі авто'

мобілів, що виконуватимуть функцію акумуляторів. 

Висновки. При вдалому використанні кліматичних чинників та

сучасних технологій можливо реалізувати економічно прибутковий

проект екологічно відповідального автотранспортного підпри'

ємства.
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Головним забруднювачем атмосферного повітря є транспорт, що

працює в основному на основі теплових двигунів. Відпрацьовані гази

автомашин дають основну масу свинцю, оксиду вуглецю та ін. Дже'

релами шкідливих викидів двигунів внутрішнього згоряння є відпра'

цьовані гази, картерні гази та випари з системи живлення. Серед цих

джерел забруднення основним є відпрацьовані гази. Визначено, що

один автомобіль щорічно поглинає з атмосфери понад 4 т кисню,

викидаючи з відпрацьованими газами приблизно 800 кг оксиду вугле'

цю, близько 40 кг оксидів азоту та майже 200 кг різних вуглеводнів.

Найбільш доступним методом зниження токсичності відпрацьо'

ваних газів є корегування паливоподачі для досягнення найбільш

точного порціонного живлення двигуна відповідно до режимів на'

вантаження. Особливо це актуально для автомобілів, що викорис'

товують у комерційному вантажоперевезенні та важких будівель'

них автомобілів, випущених у другій половині ХХ століття.

Для реалізації методики високоточного регулювання паливопо'

дачі потрібно для ДВЗ розобити технологічно просту систему елект'

ромеханічного дозування палива, яку можливо реалізувати завдяки

встановленню крокового двигуна з мікроконтроллером на корпус

паливного насоса високого тиску. Він через гнучку муфту був під’єд'

наний до стрижня важеля повідка дозатора, який синхронно при'

водить в рух дозуючі елементи обох насосних секцій, що викликає

зміну координати осьової висоти дозатора, зниження чи збільшен'

ня якої і змінює режим подачі палива.

Алгоритми за якими відбувається зміна режимів збагачення чи

збіднення паливно'повітряної суміші можливо розробити і офор'

мити у вигляді математичної моделі та відобразити у мові Fortran,
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основним джерелом вихідних даних для яких стануть результати

замірів денситометричних оптичних датчиків димності, які дозво'

ляють з високою точністю отримати миттєві значення рівнів заб'

руднення відпрацьованих газів авто. Крім того, таке регулювання

паливоподачі дає передумови і для економії палива.

Серед перспективних напрямків удосконалення системи авто'

матичного регулювання дизелів розглядають гнучке електронне ко'

ректування паливоподачі та повітропостачання за оптичною густи'

ною відпрацьованих газів. Розробки сучасної сенсорної техніки

дозволяють безпосередньо визначати оптичну густину відпрацьова'

них газів під час експлуатації дизелів. Такими оптичними прилада'

ми є денситометричні датчики, можливості яких дозволяють з ви'

сокою точністю послідкувати зміни димності відпрацьованих газів

відповідно до зміни режимів подачі палива при різноманітних ре'

жимах навантаження двигуна. Проте така техніка потребує чітких

налаштувань та лабораторних умов досліджень. 

Виходом із подібної ситуації є окреме (стаціонарне) налаштування

кожного двигуна для персонального програмування системи керуван'

ня контролером подачі палива. Для цього, також, необхідно ство'

рите спеціалізоване лабораторне обладнання, що дозволятиме про'

водити випробування для широкого діапазону моделей двигунів.

Висновки. Основним джерелом вихідних даних для корегування

режимів подачі палива є результати замірів денситометричних оп'

тичних датчиків димності, що дозволяють з високою точністю отри'

мати миттєві значення рівнів забруднення відпрацьованих газів ав'

то. Крім того таке регулювання паливоподачі дає передумови і для

економії палива. Все це дає змогу при доволі помірних капітало'

вкладеннях у виготовлення, обслуговування та роботи зі спроекто'

ваним обладнанням у короткий строк підготувати комерційні авто'

мобілі, що були випущені у кінці ХХ століття, до переходу України

до стандартів екологічної безпеки «Євро 2» та «Євро 3». З цього

можна зробити висновок, що подібні проекти є цілком надійни'

ми і вигідними з точки зору капіталовкладень. А турбота про еко'

логічність даного проекту може гарно вплинути на покращення

якості життя.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ОЦІНКИ 
МІКРОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ТОНКИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ТРИБОСПРЯЖЕНЬ

Захарченко А. В.
Інженерно
технологічний інститут

кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

В основі розглядаємих сучасних методів лежить аналітичне вирі'

шення [1] так званої «задачі Герца» (1882) про взаємну деформацію

двох твердих куль при їх стисканні, яка докладно розглянута у [2].

Використання моделі Герца для опису взаємодії індентора і зразка

обґрунтоване, коли поверхневі сили зневажливо малі порівняно із

сумарними силами взаємодії, і радіус площі контакту суттєво мен'

ший радіуса індентора. Саме ці умови лежать в основі методів

оцінки функціональних властивостей поверхневих шарів і реалізо'

вані у вимірювальних пристроях, що розроблені останніми роками.

Праці Герца послужили основою для розвитку теорії та методів визна'

чення твердості. Вимірювання твердості широко використовується

в науці й техніці, хоча до теперішнього часу проходить дискусія про

фізичний зміст цієї величини і коректних способах її оцінки [3].

Одним із визначень є наступне: «Під твердістю розуміється власти'

вість поверхневого шару чинити опір пружній і пластичній дефор'

мації чи руйнуванню при місцевих контактних впливах зі сторони

іншого тіла (індентора) визначеної форми і розміру, що більш твер'

де і не отримує остаточної деформації» [4].

Беркович (1951) був попередником дослідження властивостей

поверхні шляхом індентування [5]. Мікроіндентування виконува'

лось шляхом упровадження у поверхню, що досліджується, алмаз'

ної піраміди з розміром діагоналі 100–1000 нм [6]. У 1981 р. Бангерт

створює перший апарат для наноіндентування [7], що був сполуче'

ний з електронним мікроскопом, який створює таким чином мож'

ливість дослідити і рельєф поверхні. При русі наноіндентора існує

можливість оцінити на нанорівні опір руху, неоднорідність структури

поверхні і характер контакту. Наступним кроком у напрямку роз'

витку метода наноіндентування стало зменшення розмірів інденто'

ра — тригранної алмазної піраміди — на три порядка до 10 нм. Це

дозволило здійснювати оцінку властивостей поверхні (нанотвер'

дість, модуль пружності та інші характеристики). З перебігом часу
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в модернізації нанотестерів досягли успіхів Вієренга і Франкен (1984)

[8], Пулкер і Зальцман (1986) [9] тощо.

Авторським колективом, під керівництвом професора В. В. Запо'

рожця, розроблений та виготовлений настільний прилад «MIKRON'

Gamma'9» [10], що дозволяє проводити дослідження фізико'механіч'

них властивостей поверхневих шарів матеріалів у режимі моніторингу

методами безперервного вдавлювання індентора, трибоспектраль'

ним, акустичної емісії, топографії поверхні.

Висновки. Принципові і конструктивні рішення у нанотестерах на'

ближені до тих, що використовуються у зондовій скануючій мікро'

скопії, і ряд виробників об’єднує два типи випробувань в одному

комбінованому приладі. Це дозволяє не тільки візуалізувати мікро'

топографію поверхні, але і дослідити більше десяти механічних ха'

рактеристик матеріала у поверхневих шарах, тобто перейти з дво'

вимірного до тривимірного аналізу поверхневих шарів матеріалу.
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АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В ЄВРОПІ

Катріч Д. О., Михалко Я. О.
VІ курс, група ЗАГ
61, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно
технологічний інститут, 

кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки
Науковий керівник: Стукота С. А., к. т. н., доцент

В роботі розглянуті системи підготовки водіїв автотранспортних

засобів (АТЗ) різних країн ЄС та наведені виявлені спільні риси, які,

на наш погляд, і дозволяють мати Європі один з найнижчих рівнів

аварійності в світі (в Україні за різними оцінками смертність від

АТЗ в 11 разів більша ніж в Європі).

У усіх вищезгаданих країнах простежується досить сильний збіг

організації і регулювання національних систем підготовки водіїв

і прийому іспитів. Це загальне ядро — основа систем допуску водіїв

до участі в дорожньому русі — в європейських державах виглядає

таким чином:

– єдиним органом державного регулювання в області забезпечен'

ня безпеки дорожнього руху, у тому числі підготовки водіїв і прийому

іспитів на отримання права на управління транспортними засоба'

ми, є національне Міністерство транспорта. Наприклад, в Швеції

функції національного Міністерства транспорту виконує Міністер'

ство промисловості, екології і зв’язку; у Норвегії Мінтранс носить

назву Міністерство транспорту і зв’язку.

– Мінтранс також є єдиним органом, наділеним повноваженнями

законодавчої ініціативи у вищезгаданих областях;

– переважна більшість автошкіл (від 80 до 90% по різних країнах)

об’єднані в асоціації як на регіональному, так і на національному

рівні;

– переважна більшість автошкіл (від 70 до 100% по різних краї'

нах) кваліфікуються національним законодавством як малі підпри'

ємства (кількість персоналу від 1 до 4 чоловік);

– ліцензування автошкіл і контроль за їх діяльністю здійснює

Мінтранс (у Швеції — в особі Національної дорожньої адміністра'

ції, в Норвегії — в особі регіональних відділень Адміністрації гро'

мадських доріг, в Німеччині — у складі спеціальної комісії за учас'

тю МВС, наприклад, в Баварії);

Секція 15.4 Удосконалення технології 
та діагностичного обладнання 
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– викладачем автошколи можна стати тільки після обов’язково'

го навчання, яке ведуть асоціації (чи узгоджені з ними профільні

організації). В усіх країнах передбачені також періодичні курси

підвищення кваліфікації викладачів, які також організовують і про'

водять асоціації;

– кандидати у водії, як правило, вибирають автошколи, що є чле'

нами якої'небудь регіональної або загальнонаціональної асоціації, що

є певною гарантією якості підготовки (показники роботи автошкіл

періодично відкрито публікуються асоціаціями або розміщуються

на їх сайтах);

– навчання в автошколах здійснюється по програмах, затвердже'

ним Мінтрансом (у Німеччині ці програми були розроблені асо'

ціацією автошкіл);

– самостійна підготовка має вкрай обмежене застосування (у Ні'

меччині заборонена взагалі, в Швеції і Норвегії — дозволена з чис'

ленними обмовками обов’язкового проходження частини теоре'

тичного і практичного курсу в автошколах);

– порядок прийому іспитів та діяльність екзаменаційних орга'

нізацій знаходиться під контролем Мінтрансу;

– дозвіл на складання іспиту видає регіональне агентство, уповно'

важене Мінтрансом (наприклад, в Швеції — це регіональні відді'

лення Національної дорожньої адміністрації).

Таким чином, головною відмінністю європейської системи є під'

порядкування всієї системи навчання Мінтрансу та залучення до

організації та контролю за навчанням ассоціацій автошкіл, що ро'

бить систему навчання прозорою для суспільства. Крім того, дос'

татньо тривалі терміни навчання викладачів та постійно діюча їх

перепідготовка робить систему дуже ефективною зі зниження за'

гальної аварійності на автомобільному транспорті.

ВОДНЕВО�КИСНЕВИЙ ДВИГУН

Кулінський В. В.
група ОД
31

Наукові керівники: Гончарук В. Л., Троц А. А.

Однією із тем наукових досліджень Інженерно'технологічного

інституту є розвиток теорії та практики високотемпературних твер'

дих електролітів у сфері прикладної електрохімії.
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На даний час розроблено ряд чутливих елементів та приладів для

визначення вмісту кисню в технологічних газових середовищах. 

Результати розробок підтверджені двома патентами України та

одним патентом Російської Федерації.

Запропоновані конструкції двигуна на основі спалювання вод'

ню. В проекті на основі високотемпературного електролізу водяної

пари отримується необхідно мінімальна кількість палива для одно'

разового такту спалювання, що дозволяє підвищити безпеку робо'

ти з воднем. Запропоновано технічне рішення транспортного засо'

бу. На даний час світова технологія автомобілебудування визначила

цей напрям як один із перспективних. Проект було направлено до

Міністерства промислової політики в Управління оборонних галу'

зей промисловості (документ № 22/033211'26 П від 27.03.03). 

Крім цього, нами проведено дослідження з проблеми отримання

самодостатнього джерела живлення електричної енергії при здійс'

ненні високотемпературного електролізу водяної пари при взає'

модії системи з повітряним середовищем. При цьому побічними

продуктами процесу є спонтанне виділення в навколишнє середови'

ще молекулярного кисню і водню. Процес є можливим за рахунок

різниці концентрацій кисню і водню в парах води і вмісту цих ком'

понентів у повітрі. Електрохімічна схема отримання електричного

струму в цьому процесі у відношенні молекулярно'газових пере'

творень є незворотною, а тому при створенні енергетично позитив'

них процесів утилізації отримуваних кисню і водню можна отриму'

вати додаткові об’єми процентно концентрованого кисню і водню.

Лабораторний пристрій досліджено на працездатність окремих йо'

го складових.

На даний час електролізери і паливні елементи з твердим полімер'

ним електролітом (ТПЕ) вважаються найбільш перспективними для

створення оборотного осередку, працюючого як в режимі електро'

лізера, так і паливного елемента. Це обумовлено низькою інерцій'

ністю, високим ККД, питомою потужністю і екологічністю проце'

су. Оборотний осередок привабливий можливістю зниження ваги

й зменшення розміру системи і в якійсь мірі її вартості.

Для цієї цілі можуть бути використані як хімічно оборотні кисневі

і водневі електроди, так і електроди, які не змінюють своєї окисної

або відновлювальної функції при перемиканні режимів. Слід під'

креслити, що, хоча каталітична активність платини і металів плати'

нової групи в системах з ТПЕ достатня для їх використання як для
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виділення водню і кисню в процесі електролізу, так і для окислення

водню і відновлення кисню в процесі генерації струму в паливному

елементі, виникає ряд проблем, в тому числі водного «менеджмен'

ту», обумовленого гідрофобно'гідрофільними характеристиками

електродів. Стаття присвячена розробці електрохімічного елементу

електролізер'паливний елемент самодостатнього замкненого циклу.

АВТОТРАНСПОРТ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО СПАДУ

Ластівка В. Г.
IV курс, група АГ
41, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», 
Інженерно
технологічний інститут, к. тел. (050) 948
96
09

Науковий керівник: Олефір В. К., к. е. н., доцент

Стан вітчизняної економіки впродовж 2012–2013 рр. можна

оцінити як стан економічного спаду. Індекс валового внутрішнього

продукту (у цінах попереднього року) становив у 2012 р. — 100,2%,

у 2013 р. — 100,0% [1, с. 27]. Промислове виробництво скоротилось

у 2012 р. — на 1,8%, у 2013 р. — ще на 4,7%. Обсяг виконаних

будівельних робіт у 2012 р. зменшився на 14%, а у 2013 р. — ще на

14% [1; 2]. Вантажооборот усіх видів транспорту у 2011 р. становив

446 млрд. т. км, у 2012 р. — 413, у 2013 р. — 379 млрд. т. км [1; 3]. Паса'

жирооборот усіх видів транспорту загального користування у 2011 р.

склав 134 млрд. пас. км, у 2012 р. — 132 млрд. пас. км, у 2013 р. —

128 млрд. пас. км [1; 3]. 

Спад в економіці ускладнює підприємствам автомобільного

транспорту розв’язання проблеми модернізації, оновлення рухомо'

го складу, переходу на екологічні види палива. Основним джерелом

фінансування капітальних інвестицій підприємств і організацій за'

лишаються нині їх власні кошти і кредити банків. У 2012 р. за раху'

нок власних коштів було профінансовано 60% усіх капітальних

інвестицій, за рахунок кредитів банків та інших позик — 17% [1].

В умовах економічного спаду і зниження ділової активності доходи

підприємств автомобільного транспорту скорочуються, а ставки за

кредити зростають.

За несприятливої загальноекономічної кон’юнктури фінансо'

вий стан підприємств автомобільного транспорту погіршується,

але можливостей для модернізації він має більше, ніж інші види

транспорту. Це пов’язано з тим, що він орієнтований переважно на
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обслуговування потреб внутрішнього ринку і менше залежить від

зовнішньоекономічних факторів. Зокрема, у 2012 р. вантажооборот

залізничного транспорту зменшився на 3%, трубопровідного — на

18%, водного — на 27%, а автомобільного залишився без змін.

У 2013 р. вантажооборот залізничного транспорту зменшився на 6%,

трубопровідного — на 2%, водного — на 13%, а автомобільного —

збільшився на 3% [1; 3]. 

Автомобільний транспорт більш гнучко пристосовується до зміни

ринкової кон’юнктури. Переважна більшість підприємств автомо'

більного транспорту знаходиться в недержавній формі власності, що

стимулює до пошуку нових ніш на ринку, оптимізації витрат, раціо'

нальної цінової політики. Автомобільний транспорт більше за інші

види транспорту надає транспортних послуг населенню. У 2012 р.

пасажирооборот автомобільного транспорту становив 50,3 млрд.

пас. км; залізничного — 49,3 млрд. пас. км; електротранспорту і мет'

рополітену — 18,2 млрд. пас. км [1]. 

Автомобільний транспорт орієнтований переважно на потреби

внутрішнього ринку і може задіяти для свого розвитку такий потуж'

ний ресурс як споживчий попит. Завдяки соціальній політиці та низці

інших факторів споживчий попит в Україні залишається великим

незалежно від спаду в галузях реального сектора. Зокрема, реаль'

ний (фізичний) оборот роздрібної торгівлі впродовж 2012–2013 рр.

зростав темпами не нижчими, ніж у 2010–2011 рр., не дивлячись на

загальний спад в економіці. Така особливість споживчого попиту

спостерігалась і раніше під час циклічних спадів, зокрема, у 2002 р.,

2005–2006 рр. Тільки під час спалаху світової фінансової кризи

у 2009 р. оборот роздрібної торгівлі зменшився на 18% [1]. Докорінна

модернізація автомобільного транспорту тісно пов’язана із віднов'

ленням економічного зростання національної економіки, яке мож'

ливо відбудеться у 2014–2015 рр.
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АЛМАЗНО�АБРАЗИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРОБКИ
ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ  

Ліфанова Л. О. 
Національний університет харчових технологій

Науковий керівник: Кадомський С. В., к. т. н., доцент

Науково'практична задача підвищення ефективності алмазно'

абразивної обробки полімерних композиційних матеріалів (ПКМ)

дуже актуальна і перспективна. Її рішення безпосередньо пов’язане

з розвитком наукових підходів до інтенсифікації складних процесів

алмазно'абразивної обробки ПКМ. Алмазно'абразивний інструмент

найбільш ефективний для обробки ПКМ, створених на основі скля'

них, вуглецевих, борних і органічних високоміцних і високомодуль'

них волокон. Використання інструменту на основі синтетичних алма'

зів дозволяє забезпечити високу продуктивність процесів обробки

композиційних матеріалів. Тому досить важливими є такі техноло'

гічні аспекти інтенсифікації процесів алмазно'абразивної обробки

ПКМ: особливості механіки контактної взаємодії в системі «верс'

тат — інструмент — деталь»; деструктуровання полімерної складо'

вої ПКМ, пов’язане зі зносом інструменту; механізм формування

структури і властивостей поверхневого шару ПКМ в процесі ме'

ханічної обробки; неоднорідність структури ПКМ і пов’язані з цим

залишкові деформації в матеріалі; використання високотемпера'

турних металевих композитів з НТМ. Для вирішення зазначених

проблем важливо враховувати локальне вплив робочої поверхні ал'

мазовмісного шару інструменту на механіку контактної взаємодії.

У зв’язку з цим завдання інтенсифікації процесів алмазно'абразивної

обробки ПКМ, в т.ч. містять наноструктурні високоміцні і високо'

модульні волокна, полягає в мінімізації в зоні різання механічних,

механохімічних і структурних перетворень в полімерній складової

оброблюваного матеріалу. 

Схеми контактної взаємодії алмазного зерна з оброблюваним

матеріалом базується на управлінні механохімічними і теплофізич'

ними явищами за рахунок спрямованого регульованого управління

контактною взаємодією і тепловими процесами в зоні обробки. Це

дозволяє мінімізувати механічні, механохімічні, теплові та структур'

ні перетворення в полімерній складової оброблюваного матеріалу.

При цьому контактні процеси спрямовані виключно на підтримку
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високої ріжучої здатності одношарового алмазно'абразивного інст'

рументу за рахунок створення ефективних функційно'орієнтованих

властивостей контактних поверхонь робочих елементів інструменту. 

Теплофізичні процеси різання визначають формування безде'

фектного поверхневого шару оброблюваного матеріалу. Встановлено,

що формування бездефектного поверхневого шару ПКМ можна за'

безпечити за умови, коли температура в зоні різання не перевищує

500–510 К. Максимально впливають на процес теплоутворення ве'

личина поздовжньої подачі (6–9 м/хв) і конструктивні параметри

алмазовмісного шару інструменту. Алгоритм формування оптимальних

режимів обробки ПКМ алмазно'абразивним інструментом, повинен

враховувати вплив фактичної площі контакту в технологічній системі

«інструмент'деталь», формування мікрогеометрії обробленої поверх'

ні і особливості розподілу тепла в поверхневому шарі оброблюваного

матеріалу. Він дозволяє забезпечити стабільні фізико'механічні влас'

тивості оброблюваних матеріалів, точність обробки в межах 10–12 ква'

літетів, параметр шорсткості поверхні Rz в межах 20–40 мкм,

підвищення продуктивності алмазно'абразивної обробки. 

Застосування алмазно'абразивного інструменту при механооброб'

ці ПКМ дозволило підвищити якість оброблених поверхонь і звести

до мінімуму дію термічної деструкції полімерної складової, виклю'

чити припали, відколи крайок, розшарування, ворсистість та інші

дефекти ПКМ, забезпечуючи при цьому необхідний параметр шорст'

кості Rz обробленої поверхні. 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АВТОСЕРВІСІ

Матвійчук О. М.
ІV курс, група ЗОА
41, спеціальність «Облік і аудит»

Інженерно
технологічний інститут
кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Науковий керівник: Захарченко А. В., старший викладач

У літературі описано достатню кількість методів ціноутворення —

від суто теоретичних до практичних. Але необхідно також визначити'

ся з питань цінової політики та методів встановлення цін на послуги

станцій технічного обслуговування та фірм, які займаються авто'

сервісом [1]. Ціна як фактор конкурентоспроможності важлива не

сама по собі (скільки це коштує), а як відносна величина у порів'

нянні з тією споживчою цінністю, що отримує клієнт за дану ціну.
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Ціна у $7 може виявитись відсотків на 20 більше ціни у $10 [2], тоб'

то те, що ми отримуємо за ціну $10, відносно більше того, що ми от'

римуємо за $7. Обумовлено це факторами, що впливають на сприй'

мання ціни. Люба ціна сприймається як витрати на те, що ми за неї

отримуємо, враховуючи не тільки матеріальні результати, але і якість,

довіру, відношення до нас та інше.

Насамперед слід окремо розглянути ціноутворення на фірмових

станціях та на незалежних СТО (загального користування) [3]. Перша

особливість — ціноутворення на фірмових станціях тісно пов’язане

з ціновою політикою заводу'виробника, і тому, хоч вони й діють са'

мостійно, але в межах цінової політики фірми. Станції загального

користування не мають таких обмежень і проводять цінову політи'

ку на свій розсуд та власний ризик.

Друга особливість полягає в тому, що станції (навіть якщо вони

належать до фірми) — це малі підприємства, в яких на рішення що'

до цін та цінової політики впливає невелика кількість людей, що

призводить до суб’єктивності та помилок.

Третя особливість цінової політики в автосервісі зводиться до

того, що споживач найчастіше практично оцінює споживчу вартість

послуги лише після того, як її отримав, і може бути дуже незадово'

лений ціною, яка насправді не відповідає якості послуги.

Четверта особливість: у більшості випадків послуги на різних кон'

куруючих станціях мало чим відрізняються між собою (коли мова

йде про ринок чистої конкуренції). З цієї причини будь'яка станція

не може діяти тільки на свій розсуд щодо ціноутворення: якщо во'

на матиме ціни вищі, ніж на інших станціях, то просто позбудеться

клієнтів; встановлювати ж ціни, нижчі від конкурентних, теж немає

особливого сенсу, якщо послуги можна продати й дорожче. В умо'

вах сьогодення, коли видатки становлять понад 80 відсотків до'

ходів, багато станцій так будує свою цінову та господарську політи'

ку, щоб мати «нульові» результати.

П’ята особливість: станції дуже обмежені в можливостях впливати

на ціни запасних частин, якими вони користуються. Як посередник,

станція має вибирати запасні частини за вигідними цінами, а потім

націнити їх, враховуючи власні інтереси та реакцію споживачів.

Шоста особливість: уже тепер існують, а надалі ще більше роз'

виватимуться можливості отримати відомості про ціни конкурентів.

Введена в Internet інформація з реклами та довідників може бути

доступною як будь'якій станції, так і будь'якому споживачеві.
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Сьома особливість: іноді складаються такі обставини, за яких спо'

живач (у межах розумного) практично орієнтується не на ціну, а на

умови вирішення проблеми, — тобто попит на послуги в такому разі

нееластичний [4].

Висновки. Конкурентоспроможною є та ціна, що при визначеному

співвідношенні факторів забезпечує найбільший прибуток. Опти'

мальною є та ціна, коли кількість клієнтів не зменшується, а дохо'

ди зростають. Тому вибір ціни на основі факторів конкурентоспро'

можності — найбільш прийнятний.
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У наш час близько 75% досліджень, що проводяться у світі, пов’я'

зані з вирішенням енергетичних проблем, зокрема, з раціональним

використанням палив промисловістю та енергетичними установка'

ми транспортних засобів.

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) потребують використан'

ня значної частини нафти, що видобувається, в той час як її запаси

обмежені, а видобуток стає все дорожчим. ДВЗ викидається в навко'

лишнє середовище більше половини токсичних речовин від усіх мож'

ливих джерел забруднення. Ці обставини висунули перед людством
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в останньому десятиріччі в розряд особливо гострих проблем пи'

тання економії палива та захисту оточуючого середовища.

В даний період основною енергетичною установкою тракторів

і автомобілів продовжує залишатись ДВЗ зі всіма його позитивними

і негативними характеристиками. Інтенсивні пошуки принципово

нових схем ДВЗ і теплових двигунів взагалі, їх систем і конструк'

тивних рішень до цього часу не принесли бажаних результатів.

Відомо, що найуживанішими в експлуатації режимами роботи

автомобільних двигунів в умовах міського руху є часткові наванта'

ження і холостий хід. Робота дизелів тракторів і комбайнів також

характеризується значною тривалістю експлуатації на таких режимах,

що обумовлене значним обсягом транспортних та інших операцій,

при виконанні яких двигуни неможливо завантажити до номінальної

потужності. При цьому значно погіршується робочий процес. Малі

циклові подачі палива обумовлюють надмірне збіднення горючої

суміші, що викликає підвищені втрати теплоти в системі охолоджен'

ня. Збільшується також нерівномірність подачі палива до циліндрів

і погіршується якість його розпилювання. Це призводить до зниження

коефіцієнта корисної дії, закоксовування форсунок та нагаровід'

кладення при тривалій роботі двигуна на таких режимах.

Одним з ефективних способів усунення вказаних проблем є регу'

лювання потужності двигунів відключенням окремих робочих циклів,

який має суттєві переваги у порівнянні з відключенням циліндрів.

Відключення окремих робочих циклів на дизелях до теперішнього

часу ґрунтовно не досліджене. Це призвело до необхідності прове'

дення комплексу теоретичних та експериментальних досліджень

впливу регулювання потужності дизеля відключенням окремих ро'

бочих циклів на його економічні, екологічні та динамічні показни'

ки. Саме ці дані наведені у результатах роботи.

для сервісного обслуговування   Секція 15.4
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Відомо, що при експлуатації бензинового двигуна в режимах

незначних навантажень і холостого ходу, які характерні при русі

транспортних засобів в населених пунктах, погіршується паливна

економічність двигуна та збільшуються викиди продуктів неповно'

го згоряння з відпрацьованими газами.

Однією з причин погіршення паливної економічності бензиново'

го двигуна є дроселювання паливно'повітряної суміші. Для покра'

щення економічності та зниження токсичності в режимах незначних

навантажень та холостого ходу, пропонується метод регулювання

потужності шляхом відключення групи циліндрів та дроселюван'

ням працюючих циліндрів. При такому методі регулювання спосте'

рігається зростання викидів оксидів азоту NOx і відповідно зростан'

ня сумарних масових викидів відпрацьованих газів двигуна. Одним

з шляхів зменшення викидів цього компоненту є застосування ре'

циркуляції відпрацьованих газів.

У ході дослідження проаналізовано ефективність різних спосо'

бів відключення циліндрів і шляхів зниження викидів шкідливих

речовин.

Виконаний тепловий та динамічний розрахунки, на основі яких

розраховано на міцність деталі кривошипно'шатунного механізму

та розраховано системи двигуна.

Проаналізовано експериментальні дослідження по відключенню

групи циліндрів двигуна і застосуванню рециркуляції відпрацьованих

газів, визначено оптимальну степінь рециркуляції, яка забезпечує

найменшу сумарну токсичність, зведену до викидів оксиду вугле'

цю, при незмінних економічних і енергетичних показниках. Отри'

мано значення оптимальної степені рециркуляції для різних наван'

тажень і режимів роботи, яке складає близько 5%.

Секція 15.4 Удосконалення технології 
та діагностичного обладнання 



291

ПРОЕКТ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ТА РЕМОНТУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ 
НА СТО «BMW�EXPERT» м. БУЧА

Надводнюк В. О.
V курс, група АГ
51с, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», 
ВМУРоЛ «Україна» м.Київ

Науковий керівник: Чередник В. М., доцент

Автомобільний транспорт в Україні був і залишається найбільш

масовим видом транспорту, особливо ефективним і зручним при пе'

ревезені вантажів та пасажирів на невеликі відстані. Все це зумов'

лює підвищення вимог до рівня розвитку і організації сервісного

обслуговування та ремонту транспортних засобів.

Станція технічного обслуговування, як правило, ремонтує автомо'

білі, які надалі виходять із сфери її впливу. В результаті досліджень

встановлено, що витрати часу на ТО і ПР автомобіля розподіляються

за законом, близькому до експоненціального. Це природно, оскіль'

ки більша частина ТО і ПР характеризується незначними витрата'

ми часу на їх виконання. Із збільшенням витрат часу кількість таких

ремонтів зменшується.

Для покращення роботи, зменшення витрат часу на ТО і ПР та

збільшення кількості ремонтів нами на СТО «BMW'EXPERT», було

оптимізовано кількість постів технічного обслуговування і ремон'

ту: оптимальна кількість постів ТО і ПР складає 25 постів, з ураху'

ванням 2 постів мийки та 2 постів прийому і видачі; запропоноване

новітнє обладнання.

На ділянках автотранспортних підприємств і станцій технічного

обслуговування автомобілів, встановлюється та експлуатується ши'

номонтажний стенд. Шиномонтажний стенд призначено для мон'

тажу і демонтажу шин легкових автомобілів, діаметр обода колеса

від 250 до 410 мм.

Основні вузли стенда: рама, опорний стіл, поворотний пристрій,

демонтажний важіль, блоки роликів і органи керування.

Колесо, що необхідно демонтувати, закріплюють на стенді і при'

водять з обертання від електродвигуна. Ролики призначені для від'

риву бортів покришки від обода колеса і приводяться в дію пневмо'

для сервісного обслуговування   Секція 15.4
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циліндром. Щоб зняти покришку демонтажний важіль уводять між

її боковиною і ободом колеса.

Стенд шиномонтажний складається з рами зварної конструкції,

що виконана з фасонного прокату і обшита листами металу. Рама

має упори.

Привід пневматичний складається з пневмоциліндра, демпфер'

ного пристрою, що представляє собою ємність з маслом і з’єдну'

вальним трубопроводом.

Віджимний пристрій складається з віджимної лопатки привод'

ного важелю і тяги, рукоятки із шарніром. Віджимний пристрій

призначений для спресовки бортів шини з обода.

Поворотний пристрій монтажного важеля складається з приводної

головки з зубцюватою рейкою, із шестірнею на ведучому монтаж'

ному важелі валика, закріпленого в підшипнику і встановленого на

верхній плиті рами стенда.

Поворотний пристрій монтажного важеля, призначено для мон'

тажу і демонтажу шин з обода колеса.

Стопорний пристрій складається зі спеціального підпружиненого

стрижня, який установлено на кронштейні стола і має можливість

переміщатися в радіальному прорізі столу для забезпечення стопо'

ріння диска через будь'який кріпильний отвір колеса. Стопорний

пристрій призначено для утримання диска демонтованого чи мон'

тованого колеса від обертання.

Керування стендом здійснюється за допомогою педалі і крана

керування, призначеного для подачі повітря в пневмоциліндр.

За рахунок новітнього обладнання та оптимізації, продуктивність

роботи на СТО «BMW'EXPERT» збільшується на 14%.
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Згідно звіту Світового Банку, а також звіту ВООЗ «Про стан безпе'

ки доріг в Європі», головним чинником кричущої ситуації з аварій'

ністю і смертністю на дорогах України є низький рівень підготовки

водіїв і корупція при видачі водійських посвідчень. Розглянемо як це

питання, перш за все на рівні закладів підготовки водіїв, вирішу'

ється в Європі.

Типова європейська автошкола — це як правило дуже маленьке

підприємство, в якому працюють 1–3 викладачі (одночасно проводячі

як уроки теорії так і водіння), один з яких є власником автошколи.

Так, близько 70% автошкіл в Німеччині складаються всього з одного

викладача — власника, що має один учбовий автомобіль. Найбільша

німецька автошкола, в якій працюють близько 100 викладачів, зна'

ходиться в м. Мюнхені. Нині на території Швеції функціонує близь'

ко 850 автошкіл, більшість з яких приватні. В основному в них пра'

цюють не більше 2–3 викладачів, які ведуть як теоретичні заняття, так

і є інструкторами по водінню. У Норвегії близько 600 автошкіл. Усі

автошколи приватні і мають в середньому від 1 до 4 викладачів, які

викладають як теоретичні дисципліни, так і навчають водінню.

Ліцензування автошкіл і контроль за їх діяльністю здійснюють

органи Мінтрансу. Так, в Швеції Національна дорожня адміністрація,

що є структурним підрозділом Міністерства промисловості, еко'

логії і зв’язку, здійснює ліцензування автошкіл, а також контроль за

їх діяльністю. Термін дії ліцензії автошколи не обмежений, проте

у разі виявлення низької якості підготовки водіїв ліцензія може бу'

ти відкликана.

У Норвегії ліцензування автошкіл, а також контроль за їх діяль'

ністю здійснюють регіональні відділення Адміністрації громадських

для сервісного обслуговування   Секція 15.4
автомобілів



294

доріг — структурного підрозділу Міністерства транспорту і зв’язку.

Ліцензія автошколи безстрокова, але може бути відкликана при ви'

явленні порушень в діяльності.

У Німеччині ліцензування автошкіл і контроль за їх діяльністю

здійснюють органи виконавчої влади Федеральних земель. Для цього

в них створені спеціальні підрозділи, у тому числі з представників

Міністерства транспорту і інших органів, наприклад, Міністерства

внутрішніх справ (у Баварії).

Ключовим моментом в забезепеченні якості навчання водіїв

є підготовка та достатньо високі вимоги до викладачів. Так, в Нор'

вегії законодавством передбачено обов’язкове навчання викладачів

автошкіл, яке вже близько 40 років здійснює ATL. Тривалість на'

вчання — 2 роки. Нині в Норвезьких автошколах працює близько

1400 дипломованих викладачів. У Німеччині обов’язковою умовою

для відкриття автошколи є наявність дозволу на навчання у викла'

дача. Цей документ видають після проходження 5'місячного курсу

підготовки і 4,5'місячного стажування, а також складання іспитів

(теоретичних, у тому числі по педагогіці, і практичних). Передбачено

регулярне підвищення кваліфікації, яке викладач повинен проходи'

ти один раз в чотири роки. Навчання здійснюється в одній з 60 про'

фільних організацій. Крім того, викладач має бути не молодше за

22 роки, мати не менше чим дворічний стаж управління транспорт'

ним засобом тієї категорії, по якій він планує навчати, а також ма'

ти водійське посвідчення категорій «А», «ВЕ» і «ЦЕ» (чи «DE» —

для навчання водінню автобусів).

Таким чином, перепідпорядкування всієї системи підготовки во'

діїв з МВС (контролюючої структури) до Мінінфраструктури (експ'

луатуючої структури) та створення ефективної спеціалізованої систе'

ми підготовки викладачів'інструкторів автошкіл дозволить значно

підвищити рівень підготовки водіїв та знизити аварійність на дорогах.

СУЧАСНІ ЗУБООБРОБЛЮВАЛЬНІ І ВЕРСТАТИ

Никитюк Т. В.
Національний університет харчових технологій

Науковий керівник: Кадомський С. В., к. т. н., доцент

Вступ. Природно, всі виробники верстатів живуть за рахунок про'

дажів устаткування. Однак, продати обладнання будь'яку ціну, не

замислюючись про довгострокові перспективи, не вигідно ні нам,
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ні нашим клієнтам. Щоб з’ясувати, яке ж рішення буде найкраще від'

повідати конкретним вимогам замовників необхідно витратити певні

ресурси. Лише спираючись на особисту компетенцію і широкі тех'

нологічні можливості, ми можемо отримати оптимальні рішення.

Точність верстату значною мірою визначає працездатність зуб'

частих і черв’ячних передач, тому що погрішності, що викликають

додаткові динамічні навантаження, нерівномірність обертання,

вібрації, шум, нерівномірна концентрація навантажень по довжині

контактних ліній тощо. 

Матеріали і методи. Шліфування зуб’ів найбільш точний метод

опоряджування зубчатих коліс, який гарантує високу точність. Заз'

вичай шліфуванням оброблюються зуб’я відповідальних цементо'

ваних и загартованих коліс. Шліфування циліндричних зубчатих

коліс проводиться по методу копіювання або обкочування.

Результати. Процес зубошліфування — це більше ніж якісний шлі'

фувальний інструмент і високопродуктивний верстат. Згідно DIN 8559

операція зубошліфування відноситься до виробничих методів зі

зняттям матеріалу з геометрично невизначеною ріжучою кромкою

інструменту. Ріжуча кромка інструменту утворюється з безлічі з’єд'

наних разом натуральних і синтетичних абразивних зерен. 

Пошуковій системі Google за частки секунди, надає приблизно

10.000 результатів на запит «Зубошліфування». Досить великий об'

сяг інформації суттєво ускладнює пошук компетентних партнерів

і фундаментальних порад.

Визначимося, наприклад, з принциповим питанням, коли засто'

совувати профільне, а коли обкатне шліфування. Обидві технології

обробки термооброблених деталей мають свої позитивні і негативні

сторони. Перевага профільного шліфування — велика гнучкість

процесу обробки при простої геометрії інструменту. Різні зубчасті

вінці можуть бути оброблені з застосуванням одного і того ж прав'

лячого ролика.

Під час дрібносерійного та одиничного виробництва, а також при

виробництві прототипів, така гнучкість процесу обробки є вирішаль'

ним фактором. При серійному і великосерійному виробництві кар'

тина інша. Обкатне шліфування з його коротким часом обробки тут

більш переважне, оскільки дозволяє обробляти деталь з більшою

швидкістю різання і меншою кількістю проходів. При порівнянні

обох технологій необхідно враховувати також модуль оброблювано'

го зубчастого вінця і необхідну точність виготовлення. Для високої

для сервісного обслуговування   Секція 15.4
автомобілів



296

точності краще використовувати метод обкочування. «Хороші ар'

гументи є на користь кожної з технологій. Для деяких це питання

переконання. Вирішальним є те, що кожну завдання ми розглядаємо

індивідуально і на підставі цього приймаємо рішення, яка саме тех'

нологія обробки є кращою. Такі можливості пропонує нам багатий

модельний ряд сучасних верстатів. При виборі шліфувального ма'

теріалів краще використовувати новітні розробки — високоточне

шліфувальне зерно Cubitron™ II. 

ПОТУЖНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ 
ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

АВТОБУСІВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 
У м. КИЄВІ ДО 2020 РОКУ

Омельченко О. С.
5 курс, группа ЗАГ
63м, 

«Автомобілі та автомобільне господарство»,
Університет «Україна»

Науковий керівник: Лудченко О. А., к. т. н., професор

Пасажирське сполучення між окремими населеними пунктами

постійно розвивається. Зміцнення транспортних та економічних

зв’язків між сусідніми населеними пунктами призвело до виник'

нення більш великих суспільних об’єднань, які сформувались в ок'

ремі регіони. Поміж регіонами та країнами також сформувалися

транспортні зв’язки.

Для сучасної України значення транспорту велике, тому що саме

транспорт з’єднує різні регіони у єдину країну. В цьому сенсі транс'

порт є одним з відомих факторів.

Наукова новизна. На основі оптимізації структурних та кількісних

показників автобусного парку пасажирських перевезень, а також

виробничих потужностей автобусних підприємств з урахуванням

різних критеріїв оптимальності та їх взаємодії запропоновано перс'

пективного плану розвитку автобусного парку на період до 2020 ро'

ку та виробничої бази для їх технічного сервісу.

Перед транспортниками стоять завдання своєчасно задовольня'

ти потреби в перевезеннях, вдосконалювати організацію переве'

зень, забезпечити повне транспортне обслуговування, підвищувати

якість і ефективність роботи, оновлювати структуру транспортних
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засобів, розвивати і вдосконалювати виробничо'технічну базу, впро'

ваджувати прогресивні технології, підвищувати рівень безпеки пере'

везень, знижувати негативний вплив на навколишнє середовище,

забезпечувати впровадження комп’ютерних систем в організацію

та управління рухом, проводити маркетингові дослідження з метою

конкуренції на ринку транспортних послуг.

Якість обслуговування на автобусних маршрутах загального ко'

ристування визначається втратами часу пасажирів на поїздку, рів'

нем наповнення пасажирських салонів, наданням додаткових по'

слуг, які супроводжують процес перевезень. 

Для досягнення визначених показників необхідно забезпечити

плановий рівень заданих параметрів руху: регулярності; інтервалу ру'

ху; швидкості сполучення; забезпечення необхідної кількості транс'

портних засобів, що відповідає пасажиропотоку; надання послуг на

зупинках, автостанціях та додаткових послуг окремим категоріям

пасажирів; оновлювати роботу ЦДС.

Показники якості транспортного обслуговування на період до

2020 року та заходи щодо їх реалізації є основними завданнями

регіональних розвитку автотранспорту загального користування

є якісний рівень транспортного обслуговування населення може

бути досягнутий при наступних показниках: збільшення рухомості

населення з 170 до 210 поїздок на рік; досягненні середнього інтер'

валу руху за добу — 11 хв., у години «пік» — 5–6 хв.; швидкості спо'

лучення — 19–21 км/год.; середнього навантаження на 1 м2 вільної

площі салону в години «пік» — до5 чол., між піковий період — до

3 чол.; забезпечення регулярності руху не нижче 95%.

Висновок. Сфера послуг повинна функціонувати таким чином,

щоб повністю задовольняти потреби населення з можливо малими

витратами. Однак на сьогоднішній час немає ефективних кількіс'

них методів оцінки якості послуг.

Основною проблемою міжміських пасажирських перевезень

є удосконалення перевізного процесу та покращення якості обслу'

говування пасажирів.

для сервісного обслуговування   Секція 15.4
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТАЛООБРОБЦІ

Пащенко Б. С.
Національний університет харчових технологій

Науковий керівник: Кадомський С. В., к. т. н., доцент

Сучасні верстати в галузі механообробки являють собою комплекс'

не закінчене рішення, які є гармонійним поєднанням механічних,

електричних та електронних компонентів, спроектованих і виготов'

лених в рамках одного підприємства, дозволяє домагатися найвищої

продуктивності, точності і стабільності виготовлення деталей. 

Сучасного металообробне обладнання дозволяє вести обробку

з найвищою точністю, а також істотно скоротити виробничі витра'

ти, знизуючи собівартість деталей. Сучасні верстати мають високі

геометричні характеристики конструкції: точність лінійного пози'

ціонування осей (±1мкм); прямолінійність осей; взаємна перпен'

дикулярність осей; площинність поверхонь; точність кутового по'

зиціонування обертових осей/стола, а також: статичні і динамічні

характеристики конструкції і механізмів, здатність компенсувати

небажані процеси; точність систем вимірювання; сучасні стратегії

обробки (ЧПУ, керуючі програми тощо), наявність системи термо'

стабільності.

У сьогоднішніх верстатів розкид розмірів у партії деталей при

зміні температури навколишнього середовища на ±8°С становить

8–10 мкм. Високої точності в даному випадку досягають завдяки

підвищенню стійкості всієї конструкції верстата: портальної схемою,

переміщенню центру ваги і консолі вниз, ближче до опори, мають

додаткові ребра жорсткості станини. Розрахунок навантажень для

сучасних верстатів робиться за допомогою методу скінченних еле'

ментів. Підвищенню точності позиціювання і жорсткості конструк'

ції також сприяє виливання опор підшипників кулькових гвинтових

передач (ШВП) за одне ціле зі станиною. Симетричне розташування

напрямних і гвинта ШВП гарантує відсутність перекосів і вібрації.

Завдяки спеціальній конструкції сепараторів витрата мастила змен'

шена на 32%. 

Сучасні верстати забезпечують синхронним двигуном з первин'

ним збудженням PREX [Primary Excited Synchronous Motor] (ви'

робляється з 2002 р.). Його переваги перед асинхронним двигуном

такої ж потужності: відсутність обмотки на роторі; компактність;
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ККД 93% (78% у асинхронного); низький момент інерції і вища

швидкодія. 

Все сучасне обладнання оснащують комплектуючими та систе'

мами: система управління ЧПУ; датчики абсолютного положення

з точністю 22 млн. вимірювань за повний оборот ходового гвинта;

датчики кутового переміщення. 

Сучасні ЧПУ на базі ПК дозволяють інтерактивне програмування

в інтерактивному режимі здійснюють з використанням стандартного

коду ISO. Real 3D Simulation — візуалізація деталі, що виготовля'

ється в режимі реального часу можлива під час її обробки. Оператор

в будь'який момент самостійно вибирає режим відображення —

твердотільний, перетин або прозорий. 

Автоматичний контроль допустимого навантаження здійснюється

за допомогою функції розрахункового встановлення меж в залеж'

ності від поточного значення. Базування і обмір деталі здійснюється

за допомогою датчиків. Після написання програми в автоматичному

режимі можливе встановлювання бази (нуля): по бічній поверхні,

центру, кутку, перепаду рівнів, центру кола, куту між центрами двох

кіл. Система віддаленого доступу до стійки ЧПУ, дозволяє сервіс'

ному інженеру через Інтернет виконувати його дистанційну діаг'

ностику і при можливості усунення неполадок. 

Система TAS'C компенсує термічну деформацію для отримання

найвищої точності при обробці. Система термокомпенсації Thermo'

Friendly Concept дозволяє забезпечити високу повторюваність роз'

мірів у партії деталей, знизити брак до мінімуму і економити кош'

ти на термостабілізацію приміщення. 

Система запобігання зіткнень CAS (Collision Avoidance System)

дозволяє убезпечити роботу верстата, захистити від зіткнення його

компоненти (наприклад, револьверну головку з патроном або зад'

ньою бабкою), вберегти від руйнування і поломок дорогий шпин'

дель та інструмент. 

для сервісного обслуговування   Секція 15.4
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ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНОГО ЕТАНОЛУ 
ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНІВ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Притуленко А. М.
6 курс, ЗАГ
61, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», 
Інженерно
технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шаповал В. В., к. т. н., доцент

Виробництвом біоетанолу, як правило, займаються високорозви'

нені в технологічному відношенні країни та країни, що мають для

цього достатньо запасів відновлювальної високоенергетичної біо'

сировини. 

У світі працює 575 заводів з виробництва біоетанолу загальною

потужністю 80,631 мільйонів тонн. Економія нафти при викорис'

танні біоетанолу становить 50 мільйонів тонн, що дорівнює річному

споживанню у Нідерландах і Польщі разом узятих. Проте, незважа'

ючи на прийняття низки нормативно'правових актів з виробництва

біоетанолу, Україна до цих пір не має чіткої державної політики щодо

енергетичної безпеки та ринку альтернативних видів палива.

Частка США в сучасному виробництві біоетанолу становить

близько 55%, Бразилії — 34%. В той же час в останні роки спосте'

рігається стійка тенденція нарощування обсягів виробництва біо'

палива в Європі та Китаї.

Використання технічного спирту як добавки до пального допо'

може значною мірою зменшити дефіцит пального, а також дозво'

лить поліпшити екологічний стан міст та автошляхів країни. Україна

має достатньо запасів високоенергетичної біосировини. Серед ос'

новних біоенергетичних культур науковці виділяють цукровий бу'

ряк, кукурудзу, картоплю та сорго. Відтак переробка цієї сировини

можлива на спиртових заводах України. 

Метою застосування паливного етанолу є скорочення забруднень

повітря, забезпечення потреб зростаючого автопарку, зменшення

імпорту енергоносіїв та розвиток сільського господарства. Але на

цьому шляху виникають проблеми: виробництво етанолу з біоре'

сурсів — досить дорогий процес. У всіх трьох «ключових» регіонах

(США, Західна Європа, Бразилія) воно стимулюється державою.

Етанол або етиловий спирт, який виробляють методом фермен'

тації, містить вуглець сировини. Також можна виготовляти етанол
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з етилену, але це більш дорогий процес. В якості вихідної сировини

використовується різна сільськогосподарська продукція: у США це

в основному зерно, в Бразилії — багаса (сухі подрібнені волокна

цукрового очерету — побічний продукт виробництва цукру), а в Єв'

ропі — кукурудза, виноград і цукровий буряк. 

Організація та налагодження виробництва біоетанолу покращить

паливно'енергетичний баланс, зменшить залежність країни від ім'

портних енергоносіїв, оптимізує структуру енергоресурсів, що по'

зитивно вплине на енергетичну безпеку держави.
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Робота більшості сучасних машин неможлива без зміни і регу'

лювання режимів роботи. Для цього використовують різноманітні

приводи, серед яких широке застосування набули механічні без'

ступінчасті передачі — варіатори.

Використання безступінчастих передач у приводах автомобілів

дозволяє одержати ряд позитивних ефектів. Виступаючи посередни'

ком між двигуном і колесами вони забезпечують плавне збільшення

швидкості і безпечність експлуатації транспортного засобу. За да'

ними закордонних фірм використання варіаторів у трансмісіях транс'

портних засобів забезпечує економію пального понад 20%. 

Основна перевага варіаторів у порівнянні з іншими передачами

полягає в ефективному використанні потужності двигуна за рахунок
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оптимального узгодження навантаження на автомобіль з обертами

колінчастого вала. Тим самим досягається висока паливна економіч'

ність. Плавна зміна крутного моменту, відсутність силових ривків

забезпечують високий рівень комфорту для водія та пасажирів при

пересуванні на автомобілі з варіатором.

З огляду на обмеження в потужності варіатори на сьогоднішній

день застосовуються переважно на легкових автомобілях, але діапа'

зон їх використання постійно розширюється. Інший недолік

варіативної передачі полягає в досить високій технічній та техно'

логічній складності конструкції.

Серед розмаїття варіаторів на автомобілях знайшли застосування

тільки два види — клинопасовий і тороїдний. Найбільш часто засто'

совують клинопасовий варіатор. Ряд конструкцій варіаторів мають

власні назви: Autotronic від Mercedes'Benz; Ecotronic, Durashift CVT

від Ford; Lineartronic від Subaru; Multidrive від Toyota; Multimatic від

Honda; Multitronic від Audi; Xtronic, Hyper від Nissan.

Однак, незважаючи на широке впровадження клинопасових ва'

ріаторів, відсутні узагальнені дослідження, основані на методах ана'

літичної механіки, щодо особливостей, їх конструювання і експлуа'

тації, які є підґрунтям цієї наукової роботи. 

Підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції,

що випускається, ведення технологічних процесів на оптимальних

режимах, зниження енерговитрат потребує безступінчастої зміни

швидкісних і силових режимів машин, що дозволяють використо'

вувати в приводах варіатори, серед яких належне місце займають

клинопасові варіатори.

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ 
ЗНИЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ 

ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ДВЗ

Супруненко О. С.
IV курс, група ЗАГ
61, 

спеціальність «Автомобілі і автомобільне господарство», 
Інженерно
технологічний інститут.

Науковий керівник: Косенко В. А., к. т. н., доцент

Одним з ефективних напрямків боротьби зі зносом рухомих дета'

лей двигунів внутрішнього згорання є використання захисно'зміцню'

ючих технологій з нанесенням зносостійких, антикорозійних та ін'
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ших покриттів. Процес електродугової металізації (ЕДМ) заснований

на нагріві металевого дроту або нанопорошку та їх нанесенні у вигляді

дрібних частинок на поверхню деталі електричною дугою. При мета'

лізації частки на поверхні деталі і між собою з’єднуються значною мі'

рою за рахунок сил взаємного зчеплення. Їх поверхні окислені і тому

нанесений шар гірше чинить опір удару, розриву, крученню і вигину,

чим слід було б чекати, виходячи з властивостей металу, що наносить'

ся. В той же час металеве покриття добре працює в умовах рідинного

і напіврідинного тертя, в якості антифрикційного покриття.

Широкому поширенню в останній час електродугової металі'

зації в процесі нанесення захисних покриттів сприяє перевага ЕДМ

перед іншими газотермічними методами:

– висока продуктивність (в 3–4 рази вища ніж при газополуме'

невому методі);

– поширеність і доступність джерела енергії для плавлення металу;

– висока теплова ефективність (в 2–3 рази вища ніж при газопо'

луменевому напиленні);

– низька вартість більшості матеріалів, що розпилюються;

– універсальність, простота і транспортабельність обладнання;

– безпечність проведення ЕДМ, робіт і досліджень внаслідок від'

сутності використання горючих газів.

До числа недоліків дугового напилення відносяться небезпека

перегріву та окислення матеріалу, що напилюється при малих швид'

костях подачі дроту. Крім цього велика кількість теплоти, що виділя'

ється при горінні дуги, призводить до вигоряння легуючих елемен'

тів, що входять до складу матеріалу, що наплавляється. Проте усі ці

недоліки можливо подолати за допомогою автоматизації процесів.

Методом електродугової металізації наносять антикорозійні за'

хисні покриття з цинку і алюмінію або з їх сплавів на різні по габа'

ритах конструкції, що вимагають захисту від корозії, при цьому

термін служби цих покриттів може досягати 50 років. 

При металізації поверхня деталі не повинна нагріватися вище

60–70° С. Деталі, працюючі на знос в умовах рідинного тертя, металі'

зують високовуглецевим сталевим дротом. Антифрикційні покриття

наносять в поєднанні 75% стали і 25% міді, 75% стали і 25% латуні,

50% стали і 50% алюмінію. Для надання деталям жаростійкості їх на'

пилюють шаром алюмінію завтовшки 0,3–0,5 мм і потім піддають

зміцнюючій термообробці. Для захисту від корозії деталі металізу'

ють цинком шаром завтовшки 0,1–0,3 мм.
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Висновок. В умовах сучасного автопідприємства відновлення ви'

соковартісних деталей двигуна, та збільшення їх ресурсу роботи зав'

дяки устаткуванню з електродугової металізації є доволі перспектив'

ним. Крім того незначні капіталовкладення у автоматизацію процесів

та застосування нанопорошків дають змогу суттєво підвищити якість

поверхонь, що проходять відновлення і, як результат, отримати де'

талі з подовженим ресурсом служби та унікальними властивостями

по супротиву корозії та зносостійкості. 

СИСТЕМА ПЕРЕДПУСКОВОЇ ПІДГОТОВКИ АВТОМОБІЛЯ
НА ОСНОВІ ТЕПЛОВОГО АКУМУЛЯТОРА 

ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ

Тітенко О. А.
учень середньої школи № 313 м. Києва

Інженерно
технологічний інститут
кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Науковий керівник: Захарченко А. В., старший викладач

Проблема передпускової підготовки двигуна автомобіля в умо'

вах від’ємних температур загальновідома і достатньо глибоко вив'

чена. В даний час всі технічні засоби полегшення пуску двигуна да'

лекі від досконалості і володіють істотними недоліками.

Вирішення проблеми пуску дизеля при низькій температурі нав'

колишнього повітря ведеться по трьом напрямам: 1) досягнення необ'

хідної пускової частоти обертання колінчастого валу; 2) поліпшення

займання горючої суміші; 3) використання системи передпускової

підготовки.

При акумуляції теплоти на основі фазового переходу зазвичай

використовується акумуляція прихованої теплоти плавлення, тобто

тепловий акумулятор фазового переходу (ТАФП) працює за раху'

нок процесів плавлення і кристалізації акумулюючого середовища,

що періодично повторюються.

На основі теорії фазового переходу:

– зі всіх відомих типів теплових акумуляторів для цілей перед'

пускового розігрівання двигуна найбільш оптимальним є ТАФП;

– при створенні ТАФП, призначеного для розігрівання двигунів,

використовувати можна тільки фазові переходи першого роду, оскіль'

ки вони протікають з поглинанням або виділенням теплоти. Для
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цієї мети краще всього застосуємо фазовий перехід плавлення —

кристалізація.

З урахуванням розглянутих фізичних основ процесу акумуляції

теплоти за допомогою фазових переходів, застосованих в ТАФП до

теплоакумулюючих матеріалів (ТАМ), повинні застосовуватися на'

ступні вимоги [1, 2]:

– високі ентальпія плавлення і щільність;

– зручна з експлуатаційних умов температура плавлення;

– висока питома теплоємність в твердій і рідкій фазах (якщо ви'

користовується і зміна внутрішньої енергії);

– відсутність тенденції до розшарування, температурна стабіль'

ність;

– відсутність можливості значного переохолодження при крис'

талізації;

– незначна зміна об’єму при плавленні, тобто відношення щіль'

ності рідкої фази до щільності твердої фази повинне бути близьке

до одиниці;

– слабка хімічна активність (це дозволяє використовувати недо'

рогий матеріал для виготовлення металоконструкцій ТАФП);

– безпека, тобто відсутність отруйної пари і небезпечних реакцій

з теплообмінним середовищем;

– стабільність фізико'хімічних властивостей в діапазоні робо'

чих температур;

– низька вартість.

Конструкція системи передпускового розігрівання двигуна доз'

воляє експлуатувати її у трьох режимах: 1) зарядки ТАФП; 2) збері'

гання теплоти; 3) розрядки ТАФП (режиму розігрівання двигуна).

Основною перевагою системи передпускового підігріву двигуна

на базі ТАФП є те, що може бути здійснений гарантований пуск

при від’ємних температурах навколишнього середовища без затрат

енергії зовнішніх джерел.

Висновки. Таким чином система передпускової підготовки дви'

гуна на основі теплового акумулятора фазового переходу — прин'

ципово нове і перспективне рішення. Встановлено про доцільність

використання ТАФП в системі впуску двигуна за умови забезпечення

незначного гідравлічного опору. Найбільш раціональним матеріалом

для створення ТАФП може слугувати NaNО3. Це може забезпечити

зниження питомої ефективної витрати палива дизелем і підвищити

ефективну потужність двигуна.
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Якісні характеристики роботи двигуна залежать, крім інших чин'

ників, від бездоганної роботи системи охолодження. Для системи

охолодження з використанням регульованого термостата, темпера'

тура хладогенту коливається при повному навантаженні в діапазоні

температур 85÷95° С, а при неповному навантаженні в діапазоні тем'

ператур 95÷110° С. Підвищені температури при неповному наванта'

женні пояснюються більш рівномірним рівнем потужності, що спри'

ятливо позначається на витраті палива і вмісту шкідливих речовин

у вихлопних газах. Нижня температура при повному навантаженні

забезпечує збільшення потужності. За рахунок того, що повітря, яке

поступає в двигун, менше нагрівається, можна добитися збільшення

потужності. Розробка систем охолодження з електронним регулю'

ванням переслідує мету встановлювати робочу температуру двигуна

на задане значення залежно від характеру навантаження. У пристрій

керування двигуна закладаються універсальні характеристики, на

підставі яких, здійснюється керування термостатом з електричним

підігрівом і вибирається інтенсивність роботи вентилятора охоло'

дження, вибирається оптимальна експлуатаційна температура дви'

гуна. Таким чином, можна оптимізовувати ступінь охолоджування

з робочим станом двигуна, залежно від його навантаження.

Пропонується вдосконалення системи охолодження двигуна внут'

рішнього згоряння (ДВЗ) сучасного легкового автомобіля за допо'
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могою модернізації терморегулятора [1]. Запропонований терморе'

гулятор системи водяного охолодження ДВЗ в своєму виконанні

складається із корпуса з вихідними отворами. Клапан з’єднаний із

термочутливим елементом, який виконано у вигляді циліндричної

спіралі із матеріалу зі зворотною пам’яттю форми [2]. Робота даної

конструкції полягає в тому, що при температурі нижче за Mf (темпе'

ратура кінця прямого мартенситного перетворення) термочутливий

елемент має мінімальну висоту, а при температурі вище Af (темпера'

тура кінця зворотного мартенситного перетворення) — максималь'

ну. Для покращення функціонування системи охолодження ДВЗ

передбачається з’єднання вихідного отвору з основним контуром охо'

лодження, а другого отвору — з додатковим контуром охолодження,

в якому охолоджена рідина циркулює, минаючи радіатор.

Робота терморегулятора відбувається наступним чином. При тем'

пературі рідини охолодження менше Mf термочутливий елемент збе'

рігає задану мінімальну висоту. При цьому клапан прижимається до

вихідного отвору, а рідина охолодження входить до отвору та цир'

кулює по малому контуру. При досягненні рідиною охолодження

температури, яка дорівнює приблизно Af, термочутливий елемент пе'

реміщує клапан і притискає його до отвору, відкриваючи при цьому

інший отвір. В результаті рідина охолодження починає циркулюва'

ти по більшому контуру, здійснюючи ефективний відвід тепла від

працюючого двигуна автомобіля. Матеріалами для виготовлення

терморегулятора можуть виступати сплави з ефектом пам’яті фор'

ми на основі NiTi, CuZnAl, CoNiGa, CuAlNi.

Висновки. Запровадження терморегулятора системи водяного охо'

лодження ДВЗ значною мірою розширює функціональні можливості

і забезпечує надійність та стабільність роботи двигуна при низький

собівартості виготовлення самого терморегулятора.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ 
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АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ

Хенов Р. В.
VІ курс, група АГ
53м,

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», 
кафедра автомобільного транспорту, 
Інженерно
технологічний інститут 

Науковий керівник: Лудченко О. А., к. т. н., професор

В процесі експлуатації, в різних системах автомобіля (зокрема

у системі запалювання) виникають несправності, які порушують ці

вимоги. Виникає завдання створення передумов, які б визначали

причини появи несправностей і давали можливість підтримувати

автомобіль в технічно справному стані. 

Розроблено алгоритм розподілу сигналу напруги системи запа'

лювання на реалізації іскроутворення в окремих циліндрах двигуна

та їх усереднення при постійній і змінній частоті обертів колінчато'

го вала, за якими можна аналізувати ступінь ідентичності іскроут'

ворення в різних циліндрах на різних режимах роботи двигуна;

Розроблено алгоритм створення та поповнення інформаційної

бази параметрів математичної моделі, який дає можливість створи'

ти і, при необхідності, поповнювати базу даних можливих несправ'

ностей систем запалювання різних типів;

Розроблено пакет прикладних програм, який забезпечує процес

діагностування з використанням запропонованих методу, алгорит'

мів і приладу автоматизованого діагностування системи запалю'

вання. 

В роботі теоретично узагальнено і експериментально перевірено

діагностування системи запалювання автомобільних двигунів на

основі порівняння спектрів сигналів. 

На основі проведених теоретичних і експериментальних дослі'

джень можна зробити наступні висновки.

Експериментальними дослідженнями підтверджено, що різні

несправності системи запалювання впливають тільки на визначені

діапазони частотного спектру. Для контактної системи запалюван'

ня досить характерними є діапазони частот в межах 12 кГц і 35 кГц,

для безконтактної — діапазон частот від 5 кГц до 30 кГц.
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Діагностування системи запалювання з використанням методу по'

рівняння спектрів сигналів може однаково виконуватись при пос'

тійній і при змінній частоті обертів колінчатого валу.

Експериментальними дослідженнями підтверджено, що накопи'

чення і усереднення окремих реалізацій сигналу іскроутворення ста'

білізує спектральні характеристики і більш чітко характеризує появу

несправностей у системі.

Розроблене програмне забезпечення цифрового аналізатора дає

можливість сформувати базу даних параметрів математичної моделі

при різних несправностях системи запалювання.

Аналіз ефективності методу діагностування показав, що, у по'

рівнянні з іншими існуючими методами, даний метод має достатню

достовірність (не менше 80%), у 2–3 рази зменшені затрати часу на

діагностування, метод простіший у реалізації і не потребує діагнос'

тичного обладнання високої вартості.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 
З ОБСЛУГОВУВАННЯМ ТА РЕМОНТУ 

СТО «АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»
м. КИЄВА

Ходорков О. Є.
V курс, група АГ
51с, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», 
ВМУРоЛ «Україна» м. Київ

Науковий керівник: Чередник В. М., доцент

Значне зростання парку автомобілів індивідуального користуван'

ня в Україні обумовило підвищені вимоги до рівня розвитку й орга'

нізації автосервісного обслуговування. Існуючі станції технічного

обслуговування (СТО) не в змозі забезпечити вимоги споживачів.

Проблема розвитку та вдосконалення виробництва з надання послуг

вимагає комплексного її вирішення з урахуванням вимог діючої нор'

мативно'технічної та правової документації. У той же час методи

визначення параметрів оптимального розвитку підприємств авто'

сервісу практично відсутні.

На підприємстві «Автомобільний центр Голосіївський» в м. Києві

нами було запропоновано нові методи протикорозійної оброки кузо'

ва та днища авто, адже при проведенні сервісного огляду автомобіля
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обов’язковою є операція по огляду антикорозійного покриття кузо'

ва автомобіля — днища, елементів колісних арок. У випадку вияв'

лення пошкодження цього шару необхідно усунути пошкодження.

Протикорозійний шар не лише виконує свою основну — функцію

захист кузова від корозії, а також являється проти шумним елемен'

том для салону і підвищує комфортне використання автомобіля.

Протикорозійна обробка проводиться як для нових так і бувших

у використанні автомобілів. Особливу увагу цьому процесу приділя'

ють після початку використання в зимовий період речовин з вміс'

том солі для посипання доріг. На даний час найбільшого розпов'

сюдження отримало обладнання для нанесення протикорозійного

матеріалу повітряним і безповітряним методом (і на днище і скриті

місця). В даному дипломному проекті буде запропоновано вико'

ристання конструкції мастико нагнітача, який є дуже продуктив'

ним та економічним і відповідає всім вимогам, як технічним так

і вимогам охорони праці в повному обсязі.

Установка для нанесення протикорозійних мастик на кузов авто'

мобіля призначена для механізованого нанесення антикорозійного

покриття на поверхні автомобіля методом повітряного розпилю'

вання. Мастико нагнітач складається із пневмоприводу і насоса,

які з’єднані між собою трьома гвинтами. Шток насоса з’єднується

з штоком пневмоприводу за допомогою замка. Пневмопривід являє

собою пневматичний циліндр, на верхній частині якого змонтова'

но золотниковий пристрій. Повзун золотникового пристрою і шток

пневмоприводу зв’язані між собою штоком і тягою, які з’єднують'

ся між собою гайкою і двома сухарями. Повзун фіксується в двох

положеннях шариковим фіксатором, а переміщується під дією пру'

жини. Золотниковий пристрій закритий ковпаком, який створює

герметичну ємність. Із ємності під ковпаком стиснене повітря, в за'

лежності від положення повзуна, поступає по каналам в над поршне'

вий простір або під поршневий простір пневмоциліндра, створюючи

зворотно'поступальний рух поршня з штоком. Насос складається

із малої і великої гільзи, в яких перемішуються поршні, які в свою

чергу мають спільний шток, з’єднаним зі штоком пневмоприводу,

при цьому площа нижнього поршня в два рази більша від площі

верхнього. Поршні ущільнюються чавунними розрізними кільця'

ми. Насос має два зворотних клапани, які працюють поперемінно.

Нижній клапан нерухомо встановлений на вході в насос, а верхній

клапан перемішується разом з верхнім малим поршнем.
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Організація та удосконалення робіт з комплексного обслугову'

вання ДТЗ з наданням всього спектру послуг, у тому числі антико'

розійної обробки кузовів підвищує продуктивність підприємства

«Автомобільний центр Голосіївський» в м. Києві, і підтверджується

економічними розрахунками.

ГІДРОАБРАЗИВНЕ РІЗАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
В МАШИНОБУДУВАННІ

Шевчук О. Б., Сінгаївський Ю. І.
Ш курс, група ОД
31, спеціальність

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
Київський професійний ліцей транспорту, група 127

Науковий керівник: Косенко В. А., к. т. н., доцент, Красовський А. П.

В машинобудуванні, зокрема, автомобільній галузі дуже часто ви'

користовується процес різання внаслідок чого відбувається розподіл

вихідного матеріалу на частини чи отримання з нього деталей пев'

ної форми. Способи обробки матеріалів різанням можна розділити

на дві основні групи:

– механічна обробка (розрізання ножицями,свердління, штам'

пування та інші);

– Розрізання струменем чи термічним впливом.

Що стосується другої групи, то до неї можна віднести методи роз'

різання, які супроводжуються високими температурами, де метал

у зоні різання розтоплюється і виноситься з зони струменем кисню чи

повітря (киснево'коп’єве, газове різання, плазмово'дугове різання

та інші способи). Під час зазначених видів різання по кромках в об'

ласті розрізу спостерігається накопичення внутрішніх напружень,

деформація, а також невисока якість обробки кромок. При цьому

ширина різі, наприклад, для кисневого розрізання може досягати

до 10 мм. В зоні різання металів та металевих сплавів може відбува'

тись перекристалізація, що може привести до небажаних наслідків.

Всі перелічені недоліки не відбуваються при гідроабразивному

розрізанні. Так, температура в зоні різі складає близько 60–90° C.

Оскільки температура процесу низька, це дає можливість проводи'

ти розрізання термічно чутливих матеріалів (ламінованих, компо'

зитних, пожеже небезпечних та інших).

Технологія гідроабразивного розрізання заснована на принципі

ерозійної дії абразиву та водяного струменя. При цьому воду стискають
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до 4000 атм, а потім пропускають через отвір діаметром менше 1 мм.

Швидкість потоку води перевищує швидкість звуку в 3–4 рази. Твер'

дофазні абразивні частинки, в якості якого може бути гранатовий

пісок, зерна електрокорунду, карбіду кремнію, карбідів вольфраму та

інших високотвердих матеріалів, ударяючись о поверхню матеріалу

передають свою енергію виробу, відривають частики матеріалу

й виносять їх із зони різання, тобто відбувається ерозія. Швидкість

ерозії залежить від кінетичної енергії абразивних частинок, їх маси,

твердості, форми й кута удару, а також від механічних властивостей

матеріалу, що розрізається. 

Технологія різання заключається в наступному: вода насосом

подається під тиском 1000–6000 атм в ріжучу головку. Поступаючи

через сопло з діаметром 0,08–0,5 мм в камеру куди подаються частин'

ки абразиву, вода утворює суміш із абразивом. Ця суміш виходить із

цієї камери через трубку із внутрішнім діаметром 0,5–1 мм й розрі'

зає метал. Швидкість виходу цієї суміші досягає до 900–1200 м/с та

вище. Для гасіння залишкової енергії струменя використовується

шар води товщиною 70–100 см. 

В якості абразиву використовують твердосплавні матеріли

з твердістю по Моосу від 6,5. Треба зазначити,що вибір абразиву бу'

ду визначатись видом та твердістю матеріалу. 

Так, наприклад, для розрізання сталей, алюмінію, титану, граніту

та інших твердих матеріалів та інших твердих матеріалів використо'

вуються зерна електрокорунду ( в основному Al2О3).

Особливо важлива конструкційна деталь це сопла, що виготов'

ляють із сапфіру, рубіну чи алмазу. Сапфірові та рубінові сопла ви'

тримують 100–200 годин роботи, а термін служби алмазних —

1000–2000 годин. 

Переваги гідроабразивного різання складаються із таких чинників:

– це екологічна чистота процесу, відсутність токсичних газових

видалень;

– вибухово' та пожежонебезпечність процесу;

– ріже матеріали товщиною до 300 мм й може застосовуватись

по складному контуру із високою точністю (до 0,025–0,1 мм);

– ефективна по відношенню до алюмінієвих сплавів, міді та латуні. 

До недоліків гідро абразивного різання відносяться: 

– менша швидкість різання по відношенню до плазмового та ла'

зерного видів різання;

– високі вартість обладнання та експлуатаційні витрати. 

Секція 15.4 Удосконалення технології 
та діагностичного обладнання 



313

Верстати для гідроабразивного різання випускають компанії Flaw

(США),OMAX (США), РТV(Чехія),Water Jet Sweden (Швеція) та інші.

Стосовно України, будемо сподіватись, що найближчим часом ви'

робництво устаткування для гідро абразивного різання налагодиться.

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Шкільний В. П.
IV курс, група АГ
41, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженерно
технологічний інститут, к. тел. (050) 948
96
09

Науковий керівник: Олефір В. К., к. е. н., доцент

Актуальною проблемою національної економіки на сучасному

етапі є вибір вектору міжнародної економічної інтеграції. Як показує

світовий досвід, членство у міжнародному економічному об’єднан'

ні прискорює економічне зростання. Країни'члени економічного

об’єднання виграють від великого розміру внутрішнього ринку, віль'

ного руху товарів, послуг, капіталів і робочої сили.

В сучасних умовах Україна має два реальних напрями міжнарод'

ної інтеграції: 1) об’єднання із структурами Європейського Союзу;

2) вступ до Митного союзу. З економічної точки зору кожний із цих

напрямів інтеграції має свої переваги і недоліки як у короткостро'

ковій, так і у довгостроковій перспективі. Для прийняття зваженого

політичного рішення необхідно докладно проаналізувати усі здобутки

і втрати від кожного напряму інтеграції як в цілому для економіки,

так і в розрізі окремих видів діяльності. Зокрема, доцільно зробити

це для підприємств автомобільного транспорту, які зазнають як по'

зитивних, так і негативних впливів від інтеграційних процесів.

Першим важливим кроком у напрямі євроінтеграції є підписан'

ня Угоди про асоціацію України з ЄС і започаткування зони вільної

торгівлі. Створення зони вільної торгівлі передбачає поступове скасу'

вання тарифних і нетарифних обмежень на торгівлю товарами і по'

слугами між Україною і країнами ЄС. Для автомобільного транспор'

ту це буде мати прямі і опосередковані наслідки. Прямі наслідки

пов’язані із: 1) збільшенням товаропотоків між Україною і ЄС, в тому

числі із використанням автомобільного транспорту; 2) можливістю

збільшення експорту послуг в країни ЄС; 3) посиленням конкуренції
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на внутрішньому ринку України між вітчизняними автомобілістами

і автоперевізниками з ЄС. Опосередковані наслідки євроінтеграції

стосуються загального пожвавлення економічної активності в на'

родному господарстві, стабілізації темпів економічного зростання,

поліпшення стандартів життя населення, модернізації автомобільно'

го транспорту, удосконалення транспортної інфраструктури тощо. 

Для оцінки можливих наслідків для автомобільного транспорту

від створення зони вільної торгівлі нами був використаний метод

порівняння. У травні 2008 р. Україна стала повноправним членом Сві'

тової організації торгівлі (СОТ), що передбачає лібералізацію зовніш'

ньої торгівлі як товарами, так і послугами. Внаслідок цієї лібералізації

в роботі транспортної галузі відбулись певні зміни з огляду на те, що

Україна безпосередньо межує із Європейським Союзом. Оцінка цих

змін дає можливість спрогнозувати наслідки подальшої лібералізації,

яка відбудеться після укладання угоди про зону вільної торгівлі. 

Експорт послуг автомобільного транспорту до країн ЄС впродовж

2008–2012 рр. зменшився на 11% або на 57 млрд.дол. Найбільше

обсяги експорту зменшились до Великобританії (на 47 млрд. дол.),

Кіпру (23 млрд. дол.) і Румунії (9 млрд. дол.). Натомість обсяги імпор'

ту за той же період зросли на 2% або на 3 млрд.дол. Найбільше збіль'

шили обсяги імпорту послуг в Україну автомобільні фірми Польщі

(на 9 млрд. дол.), Кіпру (5 млрд.дол.) і Німеччини (5 млрд.дол.). Не

дивлячись на зменшення експорту послуг до ЄС і зростання імпор'

ту, сальдо зовнішньої торгівлі залишилось позитивним із великим

запасом у 329 млрд.дол.

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами автомобільного транс'

порту між Україною і країнами ЄС після вступу України до СОТ вка'

зує на спроможність вітчизняних постачальників послуг витримувати

конкуренцію з боку автомобільних перевізників з ЄС. За сприятли'

вих зовнішніх умов можливо також і збільшення експорту.
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АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ 
ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Шкряба П. С.
Ш курс, група ОД
31, 

спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
Науковий керівник: Косенко В. А., к. т. н., доцент

На даний час у всьому світі думки вчених направлені на пошук

альтернативних видів енергії в зв’язку з тим, що джерела вуглеце'

водневих видів енергії поступово вичерпуються. По'друге, вико'

ристання вуглецеводневих видів енергії приводить до забруднення

навколишнього середовища.

Серед всіх видів енергії найбільш екологічно чистим є електрич'

ний, що накопичується у батареях й використовується у портатив'

них електронних та телекомунікаційних пристроях. Батареї можна

підрозділити на два види: первинні, одноразові та вторинні, що пе'

резаряджаються — акумуляторні. Акумуляторні батареї з водневим

електролітом (нікель'кадмієві та нікель'магнієві) й акумуляторні ба'

тареї із не водневим електролітом. Останні здатні видавати напругу

3 вольта і більше, в той час як акумулятори із водневим електролі'

том вище 1,5 вольта дати не можуть тому, що при збільшенні напруги

починаються електролізні процеси. Особливо широке розповсю'

дження отримали первинні батареї із безводневим електролітом та

з літієвим анодом, що дозволило отримати легкі та з досить вели'

кою питомою енергією джерела енергії.

Подальший пошук шляхів для удосконалення конструкції аку'

муляторних батарей з великою питомою енергією привів до розвитку

й втілення у автомобільний транспорт — електромобілів. На цьому

шляху перспективним матеріалом став вуглецевий наноматеріал, що

використовується як електрод. Маючи високу питому поверхню, він

служить матрицею для інтеркаляції, чи вкраплення, іонів літія — цей

процес спостерігається при заряджанні акумулятора. При розрядці

відбувається процес деінтеркаляції — іони літія відокремлюються

з матриці. Найбільш оптимальним в якості негативного електрода ви'

явився матеріал з вуглецевих волокон з певною кристалічною струк'

турою нанометрової величини, що вирощують із парової фази. 

Використання наноматеріалів із вуглецевих нановолокон в якос'

ті негативного електрода, а в якості позитивного — іони літія

для сервісного обслуговування   Секція 15.4
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літірованих в оксиди кобальту дозволило створити акумуляторну

батарею великої ємності та безводним електролітом. Ці батареї мають

високу гнучкість й здатні приймати любу форму. Такі властивості

акумуляторних компонентів дозолили науковцям автомобільної

компанії Вольво втілити ідею створення кузовних деталей поклавши

в основу вуглецеві нановолокна та полімерні смоли. Використання

нового акумуляторного матеріалу в деталях корпуса електромобіля

дозволило зменшити вагу більш ніж на 300 кг, збільшити внутрішній

простір. З використанням акумуляторних батарей передусім виник'

ло питання: це час перезаряджання та скільки циклів перезаряджання

може витримати такий акумуляторний пристрій, тобто термін експ'

луатації. На даний час літій'іоні акумулятори витримують 150 циклів

не втрачаючи своїх якостей, а після 400 циклів — руйнуються. 

Вчені Університету Стенфорда запропонували нову конструк'

цію акумуляторної батареї — електроди з наноматеріалів на основі

заліза та міді. В якості носіїв заряду застосували іони калія замість

іонів літія. Незважаючи на те, що ємність такого акумулятора змен'

шилась всього на 20%, він здатний витримати 40000 циклів переза'

ряджання — його можна використовувати десятки років.

Оскільки ринок електромобілів поступово збільшується, то неод'

мінно повинно зростати кількість станцій під заряджання акумуля'

торних батарей. Згідно даним компанії Frost @ Sullivan ринок стан'

цій підзаряджання в 2019 році досягне 3,1 млн., а середньорічний

темп зростання галузі у 2012–2019 роках становить 113,3%. На да'

ний час у 83% випадків під заряджання буде виконуватись у дома чи

на паркові, де транспортний засіб щоденно стоїть по 8–10 годин.

Це так звана «дротова» зарядка. Відносно «бездротової» підзарядки,

то їснує три основних технологій: електромагнітна індукція, яка пра'

цює на відстані 10 см; використання електромагнітних резонансних

полів — довжина прийому 10 метрів; прийом радіохвиль. Найбільш

перспективним видом передачі енергії на даний час є електромаг'

нітна індукція. Можливо облаштувати певні ділянки шляху генера'

торами електромагнітної індукції, що дають можливість заряджати

акумуляторні батареї під час руху електромобілів по цим ділянкам.

Таким чином використання новітніх технологій, особливо, нано'

технологій та наноматеріалів створить базу для збільшення випуску

електромобілів та зменшить випуск автомобілів на вулгецеводне'

вих видах палива, що покращить екологію й зробить електромобілі

більш популярними транспортними засобами.
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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ЗАСТОСУВАННЯ 
РІЗНИХ ТИПІВ РУШІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Юхименко Ю. М., Волинець Г. О.
VІ курс, група ЗАГ
61, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно
технологічний інститут, 

кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки
Науковий керівник: Гуляєв А. В., к. т. н., доцент

Еволюція створення та розвитку механічних наземних транспорт'

них засобів розпочалася декілька десятків тисячоліть тому зі створен'

ня колеса. На цей час існує п’ять типів рушіїв цих засобів. Рушій — це

механізм, за допомогою якого фізичне тіло рухається по поверхні.

Це колісний, гусеничний, шаговий, роторно'шнековий рішії та рушій

на повітряній подушці.

Найбільш розповсюдженими є колісний та гусеничний рушії.

Роторно'шнекерний застосовується в рятувально'пошукових комп'

лексах для руху по важко прохідній болотистій місцевості, а шаго'

вий — в робото техніці. Але ще в 50–60'х роках ХХ століття досить

потужно проводилися науково'дослідні та дослідно'конструк'

торські роботи зі створення транспортних засобів на повітряній по'

душці, перш за все для армії та флоту.

Повітряна подушка є двох типів: статична (судна на повітряній

подушці) та динамічна (екраноплани).

Судна на повітряній подушці (СВП або hovercraft) — це транс'

портні засоби, що рухаються за рахунок тяги створюваної повітря'

ними гвинтами і оснащені системою створення зони підвищеного

тиску під корпусом (повітряної подушки) для здійснення підйому

над поверхнею.

Судно на повітряній подушці є амфібійним апаратом здатним пе'

ресуватися по будь'кому відносно рівною поверхнею — воді (у то'

му числі по мілководдю), льоду, піску, траві, болоту і так далі. Пода'

ча повітря в повітряну подушку може здійснюватися за допомогою

відбору потоку від основних маршевих гвинтів (поєднаний тип) або

за допомогою додаткових «нагнітальних» вентиляторів (роздільний

тип нагнітаючої установки).

Екраноплани — це судна, які рухаються за рахунок тяги створю'

ваної повітряними гвинтами та природної динамічної повітряної

подушки, що виникає від швидкісного натиску набігаючого потоку

для сервісного обслуговування   Секція 15.4
автомобілів
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повітря на повітряне крило при його русі поблизу екрануючої по'

верхні, а також в його самостабілізації по висоті руху відносно ек'

рану (поверхні землі або води). За більш 20 років дослідних робіт

було створено декілька десятків експериментальних зразків екра'

нопланів, найбільший з яких сягав загальної маси в повітрі 540 тон.

Але в подальшому роботи з їх розробок були припинені.

А розвитку суден на повітряній подушці завжди приділялася

увага і на цей час створено декілька десятків серійних зразків, перш

за все в військовій сфері: «Скат», «Кальмар», «Омар», «Мурена»,

«Джейран», «Зубр» водотоннажністю від 27 до 550 тон та швидкість

повного ходу — від 49 до 60 вузлів. Також будувалися судна для пе'

ревезення пасажирів по річках.

Україна також має достатньо розвинуті потужності з розробки та

виробництва військових суден на повітряній подушці — Феодосійсь'

ку суднобудівну корпорацію «Море», яка в цьому місяці відванта'

жила черговий десантний корабель на повітряній подушці «Зубр»

(проект 958).

На цей час світові лідери автомобільної промисловості Volkswagen

та Audi розробили свої концепти автомобілів на повітряній подушці:

Volkswagen Aqua та Audi Shark. Крім того, Міністерством оборони

США з 2006 року розпочата розробка броньованого командного ав'

томобіля на повітряній подушці, яким до 2025 року планують замі'

нити автомобілі HAMMER.

Таким чином, застосування в конструкції автомобілів ще одного

типу рушія, а саме на повітряній подушці, наберає все більшої ак'

туальності з огляду на бурхливий розвиток технологій створення но'

вітніх матеріалів та розвитку двигунобудування.

Секція 15.4 Удосконалення технології 
та діагностичного обладнання 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 
ШЛЯХОВО�ЕКСПЛУТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ясинецький В. А.
V курс, група АГ
51с, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», 
ВМУРоЛ «Україна» м. Київ

Науковий керівник: Чередник В. М., доцент

У зв’язку зі зростанням промисловості з’являється необхідність

підвищити швидкість і якість будівництва доріг. Це на пряму зале'

жить від технологічності сучасного обладнання на шляхово'

експлуатаційному підприємстві.

Машини, обладнані шнековими робочими органами, відрізня'

ються різноманітністю конструкцій, широтою області використан'

ня. Бульдозер з шнековим інтенсифікатором призначений для по'

шарової розробки ґрунтів, працюючи в якості шляхопрохідника та

для зворотної засипки траншей. Головним фактором, що визначає

високу продуктивність цієї машини — це безперервність робочого

процесу, що включає в себе різання, екскавацію ґрунту із забою та

його транспортування. Встановлено, що на сьогодні розробляють

бульдозери для робіт на твердіших грунтах. Розробляють бульдозери

з підвищеною одиничною потужністю машин і устаткування. До'

биваються зниження матеріалу і енергоємності машин, підвищення

ресурсу і надійності, а також вживання нових матеріалів з кращими

фізико'механічними властивостями і характеристиками, підвищення

вимог до ергономіки і технічної естетики машини на основі повнішо'

го обліку фізичних і фінансових можливостей людини оператора,

автоматизації систем управління, контролю, і забезпечення безпеки

роботи машини, підвищення швидкостей руху, що дозволяє збільши'

ти продуктивність, конструювання машин і устаткування з уніфі'

кованих блоків, що дозволить скоротити процес створення машин

і скоротити час простою її в ремонті. Всі ці нововведення дозволять

збільшити темпи розвитку інших галузей народного господарства,

скоротити терміни будівництва різних агротехнічних споруд. 

Існує бульдозер, до складу якого входить базовий трактор, відвал

з штовхаючими брусами, спереду якого на опорах, закріплених на від'

валі, встановлений шнековий робочий орган. При русі бульдозера

вперед грунт шнековим органом подається вбік. Основою винаходу

для сервісного обслуговування   Секція 15.4
автомобілів
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Секція 15.4 Удосконалення технології та діагностичного
обладнання для сервісного обслуговування автомобілів

є задача вдосконалення робочого обладнання бульдозера, в якому за

рахунок наявності нових конструктивних елементів та особливості

виконання вже існуючих досягається зміна положення шнеків від'

носно відвалу бульдозера, що забезпечує адаптацію шнекового робо'

чого органу до різних грунтових умов та розширює його технологічні

можливості. Вказана задача вирішується тим, що робоче обладнан'

ня бульдозера, яке містить базовий трактор з відвалом, щелепний

захват із шнеком та гідроприводом, обладнане двома шнековими

робочими органами однакового діаметру розташованих під кутом

один відносно одного і вставлених за допомогою фрикційних під'

шипників в блок, котрі мають роздільні гідроприводи для обертання

шнеків та незалежні приводи для їх підіймання та опускання. При'

ведення в обертальний рух шнеків здійснюється гідромотором, що

встановлений на щелепному захваті, посередництвом ланцюгових

передач та спільного привідного валу. Бульдозер складається з базо'

вого трактору, обладнаного відвалом, перед яким на щелепних захва'

тах встановлені шнеки, однакових діаметрів, в свою чергу щелепні

захвати прикріплюються до відвалу бульдозера шарнірно та керують'

ся за допомогою гідроциліндрів. Приведення валу, що є спільним

для двох шнеків, в обертальний рух здійснюється від реверсивного

гідромотору з ведучою зірочкою, закріпленого на щелепному захваті,

через ланцюг та ведену зірочку, закріплену на валі, а потім, через

ланцюг та ведені зірочки, закріплені навалах.

Дана ідея допоможе шляхово'експлуатаційному підприємству під'

вищити продуктивність бульдозера на 16%.
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СЕКЦІЯ ХV.V

НАУКОВО�ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ПРОЦЕС І ДИЗАЙН 

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ПРИМІЩЕННЯ ВІТАЛЬНІ 
З ДОМАШНІМ КІНОТЕАТРОМ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, 
З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Висончанський Д. В.
Факультет інженерних технологій, кафедра дизайну

III курс, група ДЗ
52, 
спеціальність «Дизайн інтер’єрів та обладнання»

Науковий керівник: Горбик О. Р., к. арх. н., професор

В умовах будівельної трансформації сучасних мегаполісів вини'

кає необхідність створення нових типів житла. Зокрема, в наш час,

актуальним є прагнення сучасної родини мати приватний житло'

вий будинок за межами галасливого і перенаселеного міста.

Розроблений курсовий проект індивідуального житлового будин'

ку по вул. Квітки'Основ’яненко № 46, Голосіївського району, м. Киє'

ва поєднує: за рівнем комфорту і зручностями знаходиться на одному

рівні із міською квартирою, проте від типового житла його відріз'

няє більший рівень свободи втілення дизайнерських рішень і мож'

ливість урахування нагальних потреб власників (в даному випадку

людей з інвалідністю). 

1) Дизайнерське рішення: компактний двоповерховий котедж

для сучасної молодої сім’ї з трьох осіб, де все підпорядковано ком'

форту і економічності за принципом «будинок — машина для жит'

тя». Загальна площа будинку 180 м2, фундамент виконаний з типових

з/б блоків, зовнішні стіни викладені з силікатної цегли (дирчас'

тої) внутрішні стіни з глиняної цегли або з гіпсокартону, покрівля

Науково�технологічний процес і дизайн Секція 15.5
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виконана з бітумної черепиці. Внутрішнє оздоблення — гіпсокартонні

вироби, зовнішнє оздоблення — лицьова керамічна цегла.

2) Планувальне і функціональне рішення: радиційне для двопо'

верхового сімейного будинку. На першому поверсі: тамбур, перед'

покій, кухня'їдальня, вітальня, кабінет, туалетна кімната. На другому

поверсі: дві спальні, туалетна кімната, кімната відпочинку, домашній

кінотеатр, гардеробна. Дотримані вимоги до організації зон загаль'

них функцій (сну, приймання і приготування їжі, відпочинку, праці

та навчання, особистої гігієни). Так, для можливості відпочинку,

спілкування всією родиною, проведення свят, приймання гостей та

родичів передбачена вітальня, яка сполучається із передпокоєм і кух'

нею, кімната домашнього кінотеатру на другому поверсі, сполучення

з якою по сходах із вітальні.

3) Композиційне рішення: стиль інтер’єру будинку відображує

сучасні уявлення про красу. Так, інтер’єр вітальні виконаний у нео'

класичному стилі. Класика відображена за допомогою колон, фактур'

ної штукатурки, меблів із білої шкіри. При проектуванні розроблений

додатковий композиційний елемент — камін, який є центром, голов'

ним об’єктом уваги у вітальні, створюючи тепло і затишок. Інтер’єр

домашнього кінотеатру відображує сучасні тенденції дизайну —

простір, легкість, динамічність.

4) Соціальне рішення: у зв’язку з необхідністю і доцільністю вирі'

шення проблем, пов’язаних з потребами людей з інвалідністю, у про'

екті передбачено:

Для людей з інвалідністю по слуху:

– обладнати всі кімнати будинку системою звукового та світло'

вого сигналу при використанні зовнішнього дзвінка;

– забезпечити спальні будильником із звуковим і світловим су'

проводом;

– улаштувати приміщення домашнього кінотеатру з сучасною апа'

ратурою для перегляду телевізійних програм та художніх фільмів із

субтитрами;

– встановити у кабінеті сучасне комп’ютерне обладнання з під'

ключенням до мережі Інтернету, яка розширює можливості у спіл'

куванні і отриманні необхідної інформації;

– забезпечити можливість телефонного зв’язку за допомо'

гою стаціонарного відеотелефону, або встановленням програми

«Skype» з вебкамерою і мікрофоном, яка також передбачає можли'

вість виклика за SMS лікаря, швидкої допомоги, міліції, пожежної

команди;
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і дизайн Секція 15.5

– застосувати електроприлади, газові прилади з системами ава'

рійної безпеки;

– встановити камери для зовнішнього відео — спостереження;

Для людей, які використовують інвалідні візки:

– улаштувати пандуси для входу у будинок;

– розширити коридори і встановити двері, з шириною не менше

0,9 м;

– встановити ліфтовий підйомник на другий поверх;

– облаштувати системи сенсорного керування приладами освіт'

лення, апаратурою.

– збудувати спеціальні санвузли;

– встановити спеціальне огородження і пандуси на балконі;

– розташувати вимикачі, кнопки для сигналу виклику, розетки

на відповідній висоті, тощо;

– обладнати сучасним комп’ютерним обладнанням для можли'

вості роботи і спілкування.

Проект був представлений на Міжнародному конкурсі студентсь'

ких робіт «Інтер’єр майбутнього», організований фірмою «Knauf»,

Київським національним університетом будівництва та архітектури,

Будівельним журналом, де отримав відзнаку — спеціальний приз. 

ТВОРЧИЙ ТА ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА УКРАЇНИ 

ЇЖАКЕВИЧА ІВАНА СИДОРОВИЧА

Зайцева В. Ю.
IV курс, група ДЗ
41, 

спеціальність « Дизайн інтер’єрів та обладнання»,
Інженерно
технологічний інститут, кафедра дизайну, 

тел. (044) 428 73 63
Науковий керівник: Горбик О. Р., к. арх. н., доцент

«Чесна трудівнича рука митця... 

Залишила нам і нашим нащадкам чимало безсмертних творів, 

у яких ще довго відчуватиметься биття його щедрого і гарячого серця»

Василь Касіян

18 січня 1864 в селі Вишнополь, нині Черкаської област, і наро'

дився Іван Сидорович Їжакевич — український живописець і графік,

заслужений діяч мистецтв УРСР (1940), народний художник Украї'

ни (1951). 
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У 1876 році відправляється до Києва і вступає на Лаврську шко'

лу Іконопису. Під час навчання в Лаврі відвідує вечірні уроки Ми'

коли Мурашка, а в 1882 році остаточно переходить до його школи

на посаду репетитора молодших учнів. Коли у Кирилівській церкві

на Куренівці почалися реставраційні роботи, йому доручили від'

новлювати фреску, яка збереглася найкраще. За виконану роботу

Їжакевича похвалили Прахов А. В. і Врубель М. А.

У 1884 році їде до Петербурга і вступає до Академії мистецтв, його

вчителями були Куїнджі А. И. і Рєпін І. Е. Щоб підробити на життя,

Іван Їжакевич звертається до журналів, пропонуючи ілюстрації. Спів'

працює з петербурзькими виданнями: «Північ», «Ілюстрація», «Сонце

Росії». Незабаром стає відомим ілюстратором українських тем, ним

зацікавилася редакція найбільш популярного журналу «Нива», яка

стала постійно замовляти ілюстрації української тематики. У цьому

журналі працював до самого його закриття (у 1917 р.). 1895 року ус'

пішно склав іспити, за що був нагороджений срібною медаллю і отри'

мав посвідчення вчителя малювання. У 1893–1898 рр. на сторінках

«Ниви» з’являються ілюстрації до творів Т. Г. Шевченка «Причин'

на», «Катерина», «Гайдамаки», «Назар Стодоля», «Перебендя». 

На початку ХХ століття художник переїхав до Києва і почав ви'

вчати стародавні фрески та ікони, а незабаром розписував в Києво'

Печерській Лаврі церкву при Трапезній, Всесвятську церкву, Ус'

пенський собор. Крім того, Іван Сидорович розписав Покровську,

Макаріївську, Борисо — Глібську церкви в Києві, Свято'Троїцький

собор у Дніпропетровську, Свято'Катерининський собор в Крас'

нодарі, покої митрополита, трапезну в Бєлгороді, храм — пам’ят'

ник «Козацькі могили» під Берестечком. 

З 1917 року Іван Сидорович працює вчителем малювання в школах

на Куренівці (№ 13 та № 14). Ілюструє шкільні підручники, хресто'

матії, які почали видаватися українською мовою, створює картини

для Київського, Харківського, Дніпропетровського, Чернігівського

історичних музеїв, панно для Геологічного музею АН України (1930),

Вінницького меморіального музею М. М. Коцюбинського (1937),

Канівського та Київського музеїв Т. Г. Шевченко. І.С. Їжакевич за'

свідчив власноруч: «Під кінець роботи в школі, Київський геоло'

гічний музей при Академії наук запропонував мені написати карти'

ни, які зображували б геологічні періоди. Тут я пропрацював понад

сім років і написав 15 картин різних розмірів. Згодом тут, в Києві,

для історичного музею написав 5 великих картин. У музеї Шевчен'

ка — 6 картин різного розміру. У музеї на могилі Шевченка (Канів) —
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6 картин і кілька портретів, у Дніпропетровську в Історичному му'

зеї — 4 картини, у Харківському — до 20 (картин) і в ін. Ілюстрації:

Т. Г. Шевченко — до 100 ілюстрацій, І. Франко І. — до 20 іл., М. Ко'

цюбинський — 24 іл., Леся Українка — 7 іл., Г. Квітка'Основ’янен'

ко — близько 10 іл., до «Пана Халявського», М. Гоголь «Сорочинсь'

кий ярмарок», — 11 іл., та ін.». 

У 1944–1949 рр. працює над картинами: «Вступ Червоної Армії

до Києва з 5 на 6 листопада 1944 через Куренівку» (перша картина,

яку художник намалював після 3'х річної перерви). Всю окупацію

художник провів у Києві, його особисті враження надихнули на

створення картин «У партизанському таборі», «Ворог в оточенні».

Нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора, ор'

деном «Знак Пошани», медаллю «За доблесну працю».

Помер 19 січня 1962 року в Києві, похований на Байковому кла'

довищі.

САЛОНИ КРАСИ.
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ

Кирилюк І. С.
ІV курс, група ДЗ
41, 

спеціальність «Дизайн інтер’єрів та обладнання»,
Інженерно
технологічний інститут, кафедра дизайну

Науковий керівник: Горбик О. Р., к. арх. н., доцент

Наш зовнішній вигляд — це частина нас самих, яка має величезне

значення, як критерій самооцінки. Символом ніжності, чарівності

жінок та символом сили і мужності у чоловіків є волосся. Волосся —

це дар природи, унікальний інструмент самовиявлення людини. У по'

шуках індивідуального стилю людина протягом життя експеримен'

тує зі своєю зовнішністю. За виглядом волосся визначають рівень

культури, естетичного розвитку і смаку людини, її соціальний ста'

тус. Предметом праці перукарів, модельєрів, дизайнерів зачіско яв'

ляється саме волосся.

Репутацію перукарського салону визначають рівень сервісу, якість

пропонованих послуг і кваліфікація майстрів. Імідж перукарні ство'

рюють насамперед дизайн інтер’єру та робочих місць, сучасне об'

ладнання та інструмент.

Ступінь оснащення, комфортність умов обслуговування, широта

переліку послуг забезпечують (відповідно до вимог Кабінету Мініст'

рів України від 23.08.1995 р. № 67) присвоєння категорії кожному
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підприємству побутового обслуговування населення. Незалежно

від категорії, специфіки, підпорядкування та тривалості існування

закладу, робота кожної перукарні має відповідати Державним сані'

тарним правилам і нормам, встановленим Міністерством охорони

здоров’я України (ДСПіН 2.2.2.022'99).

Перукарні бувають — чоловічі, жіночі, дитячі, змішані. Площа

основних робочих і допоміжних приміщень визначена згідно з ви'

могами санітарно'епідеміологічної служби.

Для правильного визначення кольору та відтінку волосся при

його фарбуванні, точного виконання стрижок і укладок найкращим

для перукаря вважається природне освітлення, яке рекомендують

використовувати з максимальною ефективністю Забезпечити необ'

хідне освітлення протягом усього робочого часу, особливо в осінньо'

зимовий період, неможливо. Тому виникає потреба у штучному

світлі, близькому до природного. Його забезпечують люмінесцент'

ні світильники із розсіювачами або плафонами з матового скла. На

робочих місцях, окрім загального освітлення залу, передбачають

місцеве. Як джерело світла використовують лампи розжарювання,

галогенні лампи в колбі з молочного скла, які не мають засліплюю

чого ефекту. Застосовуються пристрої місцевого освітлення на гнуч'

ких кронштейнах, що дає змогу змінити напрямок світлового пото'

ку, та з арматурою, яка забезпечує захисний кут не менше 30° C. Для

запобігання зоровому дискомфорту і для захисту від прямого со'

нячного проміння на вікнах встановлюють сонцезахисні пристосу'

вання (козирки, жалюзі, штори).

У робочих приміщеннях перукарень за допомогою систем опа'

лення, вентиляції, кондиціювання підтримують температуру повітря

18–22° С. Системи вентиляції регулюють також склад повітря,

рівень вологи і газоподібних речовин, що входять до складу препа'

ратів, застосованих для обробки волосся, а також вилучають із

приміщення надмірне тепло. Відповідно до санітарних норм усі пе'

рукарні з кількістю робочих місць від 3 до 10 необхідно обладнати

припливною вентиляцією, від 10 до 20 — припливно'витяжною,

а для перукарень з великою кількістю робочих місць бажано перед'

бачати кондиціювання повітря та повітряно'теплову завісу голов'

ного входу приміщення. У перукарнях, де розміщено до трьох робо'

чих місць, допускається природна вентиляція через кватирки та

фрамуги. За відсутності централізованого гарячого водопостачання

в перукарні обов’язково встановлюють електричні проточні водо'

нагрівачі або інші нагрівально'опалювальні прилади.
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Робочі місця перукаря обладнують різними за конструкцією ту'

алетними столиками або полицями, настінними дзеркалами різної

форми, перукарськими кріслами. Розмір дзеркала має бути не мен'

ше 60х100 см. Для розміщення інструментів, препаратів, білизни

використовуються тумбочки, візки, шухляди в столиках.

У перукарнях встановлюють крісла з ручками, підставками для

ніг; вони мають вільно обертатись та регулюватися по висоті. Для

дітей передбачаються спеціальні крісла або накладні сидіння до зви'

чайних крісел. Розміщення робочих місць має узгоджуватись з за'

гальним дизайнерським рішенням; крісла можуть розташовуватись

поодинці чи групуватися у вздовж стін або в центрі залу. Вважається,

що відстань від стіни до крісла має бути не менше 70 см, відстань

між осями крісел сусідніх робочих місць — 1,8 м, а між паралельними

рядами місць — не менше 3 м. Загальна норма на робоче місце —

від 4,5 м2. У перукарських залах дозволяється використання пере'

сувних сушарок для волосся. Мийки можуть бути вмонтовані в по'

верхню робочих столиків або автономними зі стільцями спеціальної

конструкції.

АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ 
У ФОРМУВАННІ 

СУЧАСНОГО УРБАНІСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ковтун М. Я.
спеціалізація «Дизайн», кваліфікація магістр, 

Інститут інженерних технологій, кафедра дизайну
Науковий керівник: Горбик О. Р., к. арх. н, доцент 

Повсякденне життя сучасної людини так чи інакше пов’язане зі

штучним середовищем, в якому все менше місця залишається при'

роді. Серед причин цього не останнє місце займають екологічні кри'

зові стани, як наслідок бурхливого науково'технічного прогресу,

інтенсифікація промислового виробництва та процеси зростаючої

урбанізації, яка на думку експертів ще не завершена. Ці цивіліза'

ційні тенденції охопили всі країни світу, розвиваються вони і в Ук'

раїні. Так, якщо за даними перепису населення в 1926 році в УРСР

міське населення становило 18,5% [1] з усього населення, то станом на

1 січня 2013 року в незалежній Україні воно досягло вже 68,9% [2],

тобто збільшилося майже в 4 рази. Таким чином, сучасні міста є голов'

ним продуктом та продуцентом сучасної техногенної цивілізації.
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Однією з головних прикмет сучасної містобудівної практики та

головною її відмінністю є нескінченне зростання розмірів сучасних

міст, їх злиття та перетворення на величезні урбаністичні масиви —

мегаполіси. Загальний кризовий стан екології, як то забруднення

повітря, води, ґрунтів і як наслідок забруднення продуктів харчу'

вання, засилля небезпечних хімічних сполук, зростання кількості

автотранспорту, зробив жителів мегаполісів екологічно найбільш

уразливими. 

Експонентний розвиток екологічних ризиків з другої половини

ХХ ст. створив умови та вимоги формування принципово нових під'

ходів до рішення сучасних проблем в містобудуванні та управлінні

розвитком міст через надзвичайно високу інтенсифікацію негатив'

них екологічних явищ на обмеженій міській території. За цих умов

на перший план виступають природоохоронні, та природо'віднов'

лювальні методи і підходи формування міського простору та сере'

довища із залученням світових досягнень в цій галузі. Впродовж ос'

таннього десятиліття в нашій країні та за кордоном сформувався

екологічний напрям щодо рішення сучасних проблем в містобуду'

ванні, архітектурі та дизайні. В Україні на законодавчому рівні пе'

редбачені вимоги щодо основних завдань та заходів забезпечення

сталого розвитку населених пунктів та екологічної безпеки тери'

торій при здійсненні планування і забудови [3].

Екодизайн — напрям в дизайні та архітектурі, що акцентує увагу

на захисті навколишнього середовища і гармонійному існуванні

людини в цьому середовищі. Екодизайн, приділяє особливу увагу

не тільки красі і зручності використання «об’єкта» проектування,

а й врахуванню характеристик застосовуваних ресурсів при проекту'

ванні, виготовленні, використанні та утилізації. Розуміння сутності

екодизайну має два аспекти. Це концептуальний дизайн, який прог'

нозує, досліджує і продукує нові ідеї щодо об’єктів міського прос'

торового середовища на рівні креативного мислення та предмет'

ний, практичний дизайн, який формує архітектурно'планувальну

структуру міста, його ландшафтну архітектуру, архітектурні та поза

архітектурні простори, екстер’єри та інтер’єри споруд і будівель на

основі раціонального використання ресурсів, технологічного пере'

оснащення і реконструкції об’єктів і територій, здійснення заходів

для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідли'

вих речовин і відходів.

Крім традиційних та відомих заходів, які дозволяють суттєво

«оздоровити» міське середовище в останні десятиліття отримали
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розповсюдження такі нові прийоми як архітектурна біоніка та візу'

альна екологія, вертикальне озеленення фасадів, озеленення дахів

і покрівель, по'поверхове озеленення («вертикальні сади»), ланд'

шафтне освоєння транспортної інфраструктури, створення штучно'

природних ландшафтів, ревіталізація індустріальних територій, що

втратили свої первісні промислові функції з наступною їх натуралі'

зацією, улаштування міні'парків, повернення традиції внутрішньо'

дворових скверів, організація зимових та атріумних садів, відновлення

зон рекреації тощо.
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Науковий керівник: Горбик О. Р., к. арх. н., доцент

Кожна наука користується певними прийомами дослідження, що

становлять її метод або дають змогу розкрити його. Слово «метод»

(від methodos) означає шлях дослідження, вчення. У широкому ро'

зумінні слова методом називають шляхи, способи і засоби пізнання

дійсності, сукупності взаємопов’язаних принципів і способів дослі'

дження процесів, явищ і предметів у природі та суспільстві.

Метод — це спосіб досягнення мети в теорії, що розробляється.

Метод є об’єктивним, оскільки дозволяє відображати дійсність і її

взаємозв’язки, одночасно метод є суб’єктивним, тому що викорис'

товується певною людиною з її суб’єктивними властивостями. Функ'

ція методу полягає в тому, що з його допомогою отримують нову

інформацію про навколишню дійсність, заглиблюються в сутність
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явищ і процесів, розкривають закони і закономірності розвитку, фор'

мування і функціонування об’єктів, які досліджуються. Від якості

методу, правильності його застосування залежить істинність отри'

маного знання. 

Метод включає в себе способи дослідження феноменів, система'

тизацію, коригування нових і отриманих раніше знань. Умовиводи

та висновки робляться за допомогою правил і принципів міркуван'

ня на основі емпіричних даних про об’єкт. Базою отримання даних

є спостереження і експерименти. Для пояснення спостережуваних

фактів висуваються гіпотези і будуються теорії, на підставі яких

формулюються висновки та припущення. Отримані прогнози пе'

ревіряються експериментом або збором нових фактів [2].

Існують кілька термінів, які вживаються для позначення поняття

«методу», — науковий підхід, принцип, засіб, прийом, але повною

мірою вони не збігаються. Наприклад, поняття наукового підходу

і принципу ширше, ніж поняття методу. А поняття прийому —

вужче, конкретніше. 

Дизайн та архітектура відносяться до особливої групи видів людсь'

кої діяльності, в якій поєднуються мистецтво і наука. Дизайн та ар'

хітектура не тільки відображують дійсність у чуттєвих художніх

образах, але активно створюють саму нову дійсність, — штучне се'

редовище та предмети для життєдіяльності людини. У своїх кращих

зразках об’єкти архітектури та дизайну мають високі художні якості.

З іншого боку, проектна діяльність, у т.ч. архітектурна та дизай'

нерська, у відповідності до закону України «Про науку» відноситься

до науково'технічної, а тому в дизайнерському та архітектурному

проектуванні широко застосовуються загальнонаукові, конкретні

та спеціальні наукові методи.

Звичайно, наука створюється при розробці науково'дослідних тем,

кандидатських та докторських дисертацій. Так, завідувач кафедрою

дизайну професор Ломовський А. І. розробляє дисертацію на тему:

«Особливості використання кольору в житлових інтер’єрах для людей

з обмеженими можливостями», а кафедра дизайну приймає участь

у розробці науково'дослідної теми № Н'10/329 «Проведення аналізу

стану забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів

соціальної, транспортної інфраструктури та зв’язку» (головний ви'

конавець — Київ ЗНДІЕП) та ін.

При виконанні курсових і дипломних бакалаврських і магістерсь'

ких проектів студенти навчаються практичному засвоєнню і засто'

суванню наукових методів. Так, в перших розділах цих робіт вико'
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ристовуються загальнонаукові методи: історичний і порівняльний

аналіз, методи класифікації, математичної статистики і балансу і т. п.

Широко застосовуються методи моделювання, подібності, емпірич'

них експериментів, варіабельного аналізу і синтезу тощо.

У комплексних проектних реальних роботах архітектори і ди'

зайнери запрошують до виконання окремих розділів представників

різних інженерних наук, які застосовують методи, що характерні для

цих наук. Назвемо: опір матеріалів, статику і оптику (кольорознавт'

во, освітлення), акустику, теплотехніку, електрику, водопостачання та

відведення, економіку і багато інших. Грамотний архітектор і ди'

зайнер повинен знати основи цих наук та їх методик [1].
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Передпокій створює перше враження про житло. Тому краще,

коли він світлий і великий, щоб в ньому зручно розмістилися всі

необхідні предмети меблів: шафа або вішалка для верхнього одягу

і взуття, дзеркало та ін. У нашій кліматичній зоні перед передпокоєм

влаштовують тамбур, який по можливості повинен добре бути види'

мим з вулиці. До передньої примикають основні приміщення з інтен'

сивним рухом, і, в першу чергу, сходи, що зв’язують житлові поверхи.

Кухня сьогодні все частіше об’єднується з їдальнею. Вона поді'

ляєтся на дві зони: для приготування їжі, де розміщується кухонне

устаткування, і обідню, де встановлені стіл, стільці, диван та ін. Її пло'

ща в сучасних заміських будинках не менше 10–18 м2. Вікна кухні

прагнуть орієнтувати на північну, північно'західну або північно'схід'

ну сторони горизонту. Вона повинна бути зручно пов’язана з городом
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і підвалом. При плануванні бажано враховувати можливість спосте'

реження за під’їздом до ділянки, входом в будинок, а також за ігро'

вим майданчиком дітей і верандою. Кухня повинна мати природну

вентиляцію через спеціальний канал, що влаштовується в стіні. 

Загальну кімнату непогано мати простору (16–40 м2 і більше), щоб

в ній могли збиратися всі члени сім’ї для проведення вільних вечорів

у комина, за чашкою відповідаючи. Це приміщення може суміщати

функції вітальні з їдальнею, коминною. Його роблять ізольованим

або прохідним. Зв’язок загальної і спальних кімнат здійснюється

через коридор або на сходи. Бажана орієнтація загальної кімнати на

південну половину горизонту (від сходу на захід).

Спальні. У кожного члена сім’ї повинне бути постійне спальне

місце, або — окрема кімната. Спальні можуть бути різного розміру,

який залежить від числа спальних місць. Її мінімальна площа на одну

людину — не менше 8 м2, на двох — не менше 10–12 м2. Спальні не

проектуються прохідними. Пропорції їх, як правило, більш подов'

жені, ніж загальних кімнат. Проте глибина не повинна перевищувати

її подвійної ширини. Краща орієнтація вікон — на схід і південь.

Вікна кімнат, орієнтовані на захід, можуть привести до надмірного

перегріву приміщень. Розміри вікон можуть варіюватися, але по нор'

мах [2] відношення площі світлових отворів всіх житлових кімнат

і кухні до площі підлоги цих приміщень повинне бути не менше 1:8;

для дахових вікон мансардних поверхів — 1:10. Можна запроектувати

більші отвори, і, навіть, мати цілком засклену стіну з виглядом в сад.

Кабінет часто служить також кімнатою для занять і ділових перего'

ворів. Розміщувати його слід поблизу від зовнішнього входу і загаль'

ної кімнати. Прийнятна орієнтація вікон кабінету — на схід або захід.

Краще місце для дитячої кімнати — недалеко від загальної кімнати

і спалень. На ділянці з ухилом її можна спланувати в цокольному по'

версі будинки з виходом в сад з орієнтацією на південну сторону го'

ризонту, а в будинку, що має мансардний поверх, — на мансарді.

Коридор. Слід уникати довгих коридорів. Їх ширина (не меньше

1,1 м) повинна дозволяти без зусиль розходитися при зустрічі. Вона

залежить від того, чи розташовані приміщення з однією або з двох

сторін, від напряму відкриття дверей і від інтенсивності руху [1]. 
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Магазин наручних годинників — сьогодні це один з найбільш по'

пулярних підприємств торгівлі, який регулярно відвідують усі кате'

горії покупців. Якщо раніше клієнтуру подібних магазинів складали

переважно люди високого соціального статусу, то сьогодні годинни'

ками користується практично кожен. Саме тому, відкриття годин'

никового магазину вимагає ретельного дизайнерського планування

і опрацювання безлічі деталей. Особливої уваги заслуговує дизайн

магазину, що спеціалізується на продажу тільки наручних годин'

ників. Необхідно всебічно враховувати специфіку даного товару. 

Наручний годинник — це та продукція, яка дозволяє кожному

відчути себе ще більш впевнено і привабливо, зробити свій образ

найбільш повним. Саме тому стиль і дизайн магазинів наручних го'

динників повинні повністю відповідати особливостям цієї групи

товарів, що дозволить залучити максимальну кількість покупців.

Проектування магазинів подібного характеру включає в себе кілька

етапів, серед яких створення плану самого приміщення, розробка

дизайну, стилю інтер’єру. 

Торгове обладнання та оформлення всього магазину повинні бути

витримані в одному композиційному напрямі, що дозволить кож'

ному покупцеві відчути атмосферу вишуканості та елегантності, яку

дарує сучасна продукція. Також потрібно враховувати, що постачаль'

ники товарів високого класу роблять в магазині свої «корнери», тому

при розробці дизайнерської концепції слід враховувати цю обста'

вину. Однак не варто забувати і про те, що повинні бути дотримані

всі вимоги по зручності і комфорту, як для покупців, так і для пер'

соналу магазину. 
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Дизайн — проект магазину має бути розроблений таким чином,

щоб відвідувачам була видна вся пропонована магазином продукція.

Товар має бути представлений не тільки в максимальному вигідному

світлі, а й з урахуванням багатьох особливостей — певної категорії,

різних брендів і цінового спектру. Тобто, дизайн магазинів наруч'

них годинників має бути розроблений ретельно, з урахуванням всіх

вимог і нюансів.

Розглянемо деякі деталі дизайну інтер’єру з стильовими особли'

востями мінімалізм:

Найбільш широко використовуваний переважно натуральні мате'

ріали: дерев’яний масив, металеві площини, хром, папір, матове скло,

цегляна або кам’яна кладка. Великі скляні вікна, прозорі мобільні

перегородки символізують зв’язок внутрішнього простору з зовніш'

нім світом.

Меблі корпусні в стилі мінімалізм відрізняються великою кіль'

кістю плоских фасадів. Ніяке фрезерування фасадів тут не допусти'

ме, тільки чиста поверхня. Для обробки фасадів застосовується

пластик, що імітує натуральне дерево або фантазійні малюнки під

дерево, застосовується монохромні кольори.

Улаштовуються фасади з високим ступенем глянцю — фарбовані,

або з Акрілайн. На більш дорогих меблях застосовується натуральне

дерево поліроване під глянсовим лаком, або з фактурною поверх'

нею. М’які меблі в стилі мінімалізму також мають прості форми.

Говорячи про те, як обладнати годинниковий магазину, можна

вказати, що подібного роду установи оснащуються різноманітними

скляними стелажами. Дуже добре, якщо такі стелажі мають внут'

рішню підсвітку, оскільки це додасть яскравість загальному вигля'

ду вітрин. 

Крім того, ніяк не можна обійтися без таких найважливіших

предметів, як стіл продавця, касовий апарат. Також, не варто випус'

кати з уваги і розстановку товару по полицях. Обов’язковою умовою

є наявність великої кількості світла. 

Меблі повинні додатково містити максимум різного роду скля'

них полиць. У приміщенні неодмінно мають висіти плакати як рек'

ламні слогани, так і назви різних марок і їхні логотипи. 

При цьому, дуже важливо щоб те місце, яке безпосередньо

представляє якусь конкретну марку, було чітко видно і відповідним

чином оформлено. Треба сказати, що товар в годинниковому мага'

зині повинен розташовуватися в певному порядку, кожній марці

має бути відведено своє конкретне місце.
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Фірмовий стиль шлюбних салонів має свої специфічні особливос'

ті. По перше, треба враховувати державу, національність, релігійні

особливості території, на якій буде створюватись фірмовий стиль

шлюбних салонів. По друге — так як 90% шлюб беруть молоді люди,

треба враховувати сучасні модні тенденції. По третє — обрати золоту

середину кольорового та шрифтового рішення для сприйняття різних

верст населення, для кращого впровадження бренду. Для виділення

серед різномаїття фірмових стилів, дизайнер повинен створити свій

особливий стиль, який має бути оригінальним і неповторним.

Для повноти розуміння фірмового стилю дизайнер має вивчити

історичне створення та удосконалення шлюбних салонів, адже ве'

сільні обряди зазнали безліч змін з плином часу. Весільні обряди

зазнавали безліч змін з плином часу, але незважаючи на це багато

старих традицій перекочували в сучасний образ нареченої.

Перший весільний салон був створений в 17 столітті, у самому

центрі Парижа. Пані Катрін де Вівон вирішила відкрити магазин —

ательє з пошиття та продажу весільних суконь. Так з’явився новий

напрям у світі моди! Всілякі банти, рюші, мережива, шлейфи та кри'

ноліни, того часу, не дають спокою і сучасним нареченим, але мода

зробила крок вперед і на сьогоднішній день можна вибрати весільні

сукні різних стилів.

Також у ефективності впровадження фірмового стилю слід дотри'

муватися низки важливих психологічних вимог, а саме: емоційну та

інформаційну відповідність фірмового стилю до статусу підпри'

ємства, роду його діяльності або галузевої традиції, оригінальність,

індивідуальність. Велике значення має якість торгового знака, його

витонченість і завершеність, простота, при цьому емблема повинна

нести індивідуальну інформацію про товар, послугу, чітко відділяю'

чи пропозицію на ринку від аналогічного, закріплюючи індивіду'

альні відмінності.

Що стосується колористичного рішення, треба враховувати, що

гамма не тільки надає важливу інформацію про предмет, але й має
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здатність викликати думки та почуття. Психологічний аспект сприй'

няття кольору пов’язаний з емоційним, соціально'культурним та ес'

тетичним станом людини. Колірний зір людства пройшов тривалий

шлях еволюції разом з розвитком суспільства, культури та мистецтва,

він постійно розвивався та збагачувався новим досвідом. Під почуттям

кольору розуміється його складне сприйняття сучасною людиною,

збагачене рядом образів, асоціацій і уявлень. Лікувальні власти'

вості кольорів використовували здавна в Єгипті, Індії, Китаї. Маги

вивчали вплив кольору на організм та долю людини з метою при'

вертання удачі, благополуччя та здоров’я.

Враховуючи все вище викладене, було створено фірмовий стиль

шлюбного салону «Destino». Його логотип неймовірно читабельний,

не зважаючи на італійську назву, оскільки у зображенні присутні за'

кохані наречені які ніжно тримаються за руки. «Destino» у перекладі

з означає «доля», до того ж дуже доречна саме італійська мова — мо'

ва пристрасті, а країна — в числі перших країн законодавців моди.

При створенні логотипу було використано прості геометричні

форми, не вимушені, не нав’язливі, які легко запам’ятовуються,

але разом з тим ілюструють індивідуальність іміджу салону. Форма

логотипу складається з прямокутника та двох кіл, які візуально ство'

рюють чотири полусфери, до того ж два кільця — символ кохання,

вірності та шлюбу. Людина, що побачила цей знак, відразу і одно'

значно зрозуміє, який товар або яку послугу він представляє, а це

відкладеться у свідомості споживача. 
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Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Матвійчук Л. А., асистент

Важливою подією в історії дизайну XX століття є створення в Ні'

меччині виробничого союзу «Веркбунд», який поєднав архітекторів,

художників, промисловців та комерсантів. Основою союзу «Верк'

бунда» було проголошення архітектором і дизайнером Германом

Мутезіусом використання принципу «естетичного функціоналіз'

му», де зовнішній вигляд предмета не повинен порушувати його

функціональності.

Результатом глобалізаційних процесів є стрімке розширення ху'

дожньої географії, а саме: зростання художників, які створюють

нові твори та збагачують мистецтво.

Таким чином, мета дизайну — створення великої кількості куль'

турних взірців промислових виробів, сприяння гармонічного пред'

метного середовища для людини.

Дизайн як вид творчої художньої діяльності розглядали: Р. Б’ю'

канан, В. Даниленко, М. Каган, Є. Лазарєв, Ю. Легенький, В. Рун'

ге, Г. Саймон та ін. Пороте питання є досі відкритим для роздумів

та розкриття нового нерозвіданого в даній тематиці. 

Дизайн включає в себе багато напрямків: еко'дизайн, кустарний

дизайн, промисловий дизайн, масовий і елітний дизайн, стайлінго'

диничний арт'дизайн, поп'дизайн, архітектурний дизайн, Web'ди'

зайн, графічний дизайн, історичний футуро'дизайн, прогностичний

дизайн майбутнього, фіто'дизайн, комерційний рекламний дизайн,

інформаційний програмний і текстовий дизайн, науковий, фото'ди'

зайн, які відкривають нові сподівання та сподобання суспільства.

Дизайнер — це людина, яка надає нове життя речі, яку звичайна

людина вважає непотрібною та намагається викинути до смітника.

Необхідно пам’ятати, що дизайнер зобов’язаний зберегти ідеї — функ'

ціональну обгрунтованість форми, матеріалу, всіх складових та не

забувати для чого була створена річ.

Сьогодні уявлення про «гарний дизайн» дещо трансформувалося.

Набуло поширення багато нових понять в дизайні, а саме: фірмовий

стиль, брендбук та ін.
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Поняття «фірмовий стиль» визначається як конкретна практична

форма реалізації системного дизайну, що об’єднує у собі методичну

послідовність цілісного процесу розробки концепції естетично'ху'

дожньої візуалізації складного соціокультурного об’єкту та логічне

програмування цілей організації системи діяльності з реалізації і впро'

вадження [1; 2]. Основними елементами фірмового стилю є логотип,

слоган, фірмові кольори, фірмовий шрифт, корпоративні герої.

Дизайн як важливий елемент здатний творити ідеї, створення гар'

монійно'естетичного вигляду предмета. При цьому необхідно відмі'

тити основні категорії дизайну, а це: образ — уявлення про об’єкт, мо'

дель, який створює дизайнер; функціональність — дії, які передбачені

для виконання предметом; морфологія — будова, структура форми

виробу, яка відповідає встановленими функціями; естетична цін'

ність — яка повинна відповідати естетичному сприйнятті людиною,

вподобанні, ідеалу людини. 

Отже, необхідно пам’ятати, що дизайн присутній майже скрізь

там, де знаходиться та чим займається людина, він створює почут'

тя комфортності, підвищує емоційний стан, надихає на створення

чогось нового та неповторного.

Дизайн надає предметам масового споживання привабливості та

оригінальності.
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На межі тисячоліть людство зіткнулося з надзвичайно гострими

проблемами, які дістали назву «глобальні», і під якими розуміємо

сукупність суперечливих процесів, які є змістом сучасної кризи сві'

тової цівілізації. Глобальні проблеми створюють загрозу нормально'

му розвитку і навіть існуванню країн світу, потребують для відвер'

нення цих катастрофічних наслідків спільних зусиль, тобто мають

всеохоплюючий, глобальний характер.

Джерела глобальних проблем сучасності можна поділити на дві

групи: поглиблення суперечностей між людиною і природою та по'

глиблення суперечностей у відносинах між людьми (проблеми війни

і миру, демографічні кризи, боротьба із хворобами, злочинністю тощо).

Як самі глобальні проблеми сучасності, так і визначення шляхів

їх розв’язання, мають комплексний характер і це потребує не лише

глобальної інтеграції зусиль всіх країн світу, а й, відповідно до вчення

В. Вернадського про ноосферу, інтеграції філософських, політич'

них, природних та техніко'економічних завдань. Відтак, необхідна

докорінна зміна парадигми світової політики.

Вперше системний підхід до проблеми людини і природи запро'

вадила у доповіді на загальних зборах ООН. Так у 1969 р. вона ква'

ліфікувала демографічний вибух вичерпування природних ресурсів

Природа, медицина, здоров’я Секція 16
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із забрудненням довкілля як насунення глобальної катастрофи. Су'

часна глобалістика до числа глобальних відносин проблеми, які: 

– за своєю суттю зачіпають інтереси, а в перспективі — й май'

бутнє всього людства;

– загрожують усьому людству, якщо не будуть своєчасно вирі'

шені;

– вимагати для вирішення об’єднання зусиль усіх держав і наро'

дів (це проблеми продничо'наукові, науково'технічні і соціально'

політичні, які неможливо вирішити в місцевому або регіональному

масштабі).

Слід зауважити, що проблеми, які ми називаємо глобальними,

виникли дуже давно. Поява людини на Землі привела да маштабної

кризи в тодішній економіці. Таку кризу в екології називають ком'

понентною.

Для вирішення загально планетарних проблем є перешкоди об’єк'

тивного характеру саме тому, що по своїй суті ці проблеми зачіпають

все людство в цілому.

Глобальні проблеми, якщо їх своєчасно не вирішити, можуть не

лише загальмувати розвиток суспільства, а й підірвати основи його

існування.

Кожна країна по'своєму сприймає та переживає екологічні про'

блеми, оскільки вони є наслідком насамперед попередніх стратегій

природокористування, загальносуспільних відносин, підходів до

прийняття та впровадження рішень.

Стан природного середовища в Україні явно незадовільний, а по'

декуди і загрозливий. Структури деформація народного господарства,

коли перевага надавалася розвитку сировинно'видобувних і мета'

ло'ливарних досить брудних і надзвичайно екологічно небезпечних

галузей промисловості — одна із основних причин забруднення те'

риторії України. Наприклад, у Кривому Розі на кожного жителя

припадає 1,6 т. шкідливих речовин, що становить 10,1% усієї кіль'

кості викидів в Україні.

Пріоритетом національної політики України є перехід до збалансо'

ваного розвитку, в результаті якого поліпшення якості життя населен'

ня не супроводжувалося б незворотним порушенням життєпідтриму'

ючих функцій природних систем. Захист навколишнього середовища,

поза суто технологічним, має й украй значущий політичний аспект.

У комплексі питань, що постають для України в цьому контексті, на'

лежить враховувати і політичні реалії сьогодення в країні. Нам ще

потрібно виробляти культуру демократії, в тому числі й екологічну.
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В наш час, коли забруднення середовища з кожним днем зростає

а природні фільтри — болота, ліси, степи — знищуються задля чийо'

гось збагачення, збереження залишків природи набуває все більшого

значення. В умовах екологічної кризи для збереження нашого май'

бутнього природоохоронні структури повинні ставати силовими.

Економічне зростання слід перенацілити на виробництво тих ре'

чей, які знижують забруднення і деградацію навколишнього сере'

довища, використавши досвід країн, які вже пройшли шлях руйну'

вання природного середовища внаслідок розвитку промисловості

і його відновлення (Японія, США, Канада та ін.).

В інтересах людства і навколишнього середовища треба вико'

ристати щонайменше 4 економічних стимули:

– оголосити поза законом діяльність, що руйнує довкілля;

– обкласти серйозними податками ті види діяльності, що завда'

ють шкоди довкіллю;

– продавати на ринку права на певні рівні забруднення і вико'

ристання певних об’єктів природних ресурсів;

– використовувати податкові надходження та штрафи для суб'

сидій тим виробникам, які запроваджують без викидні, екологічно

чисті технології.

Особливо ефективним виявився принцип «забруднювач пла'

тить» — саме він дозволив почати вихід із кризи розвинутим краї'

нам. Для того, щоб він запрацював у нашій країні, необхідне вдос'

коналення природоохоронного законодавства. Але не обійтись і без

механізмів контролю і неухильного виконання природоохоронних

законів, коли жоден виняток ні для кого не може бути зроблений,

коли всі рівні перед законом. 

Світовою екологічною наукою розроблено принципи, дотриму'

ючись яких, людство досягне сталого розвитку.

Ми повинні пам’ятати:

– ми є частиною природи (принцип єдності);

– людина, безперечно, цінний вид, але не найкращий від усіх;
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– не слід завойовувати природу, а слід жити у взаємопорозумін'

ні, співробництві з нею (принцип співробництва);

– все, що робиться, правильно тільки в тому випадку, коли воно

направлене на підтримання біосфери як системи життєзабезпечен'

ня (принцип стійкості);

– ми повинні любити не тільки себе, але й, прийдешні поколін'

ня (принцип любові і турботи);

– ми повинні захищати природу від нас, від нашої надмірності,

активності, відновлювати порушені або зруйновані екосистеми чи

ландшафти (принцип охорони і зцілення екосистем;

– треба відновлювати природу, її красу, вчитися у неї (принцип

Коммонера –природа знає краще, вона мудріша);

– замість готуватися до війни — реально вирішувати проблеми

людства;

– навчитися самим і навчити своїх дітей жити в гармонії з при'

родою і не вбивати свою планету.

В умовах глобалізації кожне явище швидко розповсюджується на

всю планету. І таким же глобальним має стати і природоохоронний

рух. Жодна країна не досягне поодинці щасливого екологічного май'

бутнього але це можна зробити спільними досягненнями всесвіт'

ньої співпраці з метою сталого розвитку та удосконалення ноосфе'

ри. І найголовніше — не думати, що за нас це все зробить хтось

інший, особливо наука. Тому ми, молодь, особливо студенти, повин'

ні стати свідомими і активними захисниками усієї біосфери — для

власного і загального майбутнього.

БОЛОТО — ЦІЛИЙ СВІТ

Катрушенко К. В.
4 курс, група ЕК
41, 

спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», 
Університет «Україна»,

Науковий керівник: Мовчан В. О., доцент кафедри мікробіології, 
сучасних біотехнологій та екології

Сьогодні, коли антропогенний вплив досяг значних масштабів,

особливого значення набула проблема охорони найбільш цінних

болотних масивів як унікальних природних ландшафтів Землі, для

чого необхідно зрозуміти важливість і красу боліт. Якщо провести

аналіз інформаційних джерел щодо стану боліт і виявити причини,
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які призвели до цього, то можна окреслити шляхи подолання нега'

тивних наслідків.

Болото — надмірно зволожена ділянка суходолу з шаром торфу

не менше як 30 см. Болото є дуже складним і надзвичайно багатим

природним середовищем, яке відіграє важливу роль у водному ба'

лансі прилеглих до нього територій в збереженні рослинного і тва'

ринного світу. На нашій планеті загальна площа боліт складає більше

350 млн. га. Як бачимо, це не мала площа, з іншого боку на території

України було осушено близько 60% боліт.

Як об’єкти палінологічних досліджень відклади боліт є надзви'

чайно цінним, а в багатьох випадках єдиним джерелом інформації

про рослинність та клімат минулого. Торф, який продукують боло'

та, є єдиним паливним ресурсом, що утворюється зараз, він споживає

з атмосфери парниковий газ СО2 і захоронює його в своїй товщі.

Торф використовується з давніх'давен як паливо, а тепер — ще й як

добриво і хімічна сировина. З торфу видобувають аміачні добрива,

спирти і кислоти, барвники та целюлозу, ліки тощо. На земній кулі

промислове значення мають торфовища Західного Сибіру, Канади,

Фінляндії, на торфі працюють багато електростанцій.

Велике значення в Україні мають болота як важливий гідрологіч'

ний та кліматичний регулятор, тому що вони є продуктом клімату

і впливають на нього. Болота відіграють роль губки, що накопичує

воду при її надлишках та віддає під час посух. Вони є фільтрами, які

очищають воду річок та струмків. А осушення боліт призводить до

обміління річок, уповільнення росту дерев, загибелі птахів та звірів,

зникненню цінних ягід, зниженню рівню води у колодязях.

На болотах живуть сотні видів птахів, хутрових звірів (нутрії, он'

датри, бобри та ін.), мешкають земноводні, на великих обводнених

болотах гніздяться пари найбільших і граціозних наших птахів —

лебедів'шипунів. Часто болота є великими ягідниками: там може ви'

ростати до 2 ц /га журавлини, 7–8 ц /га морошки та інших ягід. Всьо'

го на українських болотах росте 284 види квіткових та папоротевидих

рослин, 117 видів листяних мохів, близько 50 — печіночників та 30 —

лишайників, з вищих рослин налічується більше 20 видів деревних

та чагарникових порід.

Масове науково не обґрунтоване осушення боліт, що розпочало'

ся з 50'х років ХХ століття, викликало значне пониження рівня

ґрунтових вод, всихання навколишніх лісових масивів, зникнення

деяких цінних болотних трав. Нині, коли життя показало хибність

політики масового осушення болотних масивів, змінюється оцінка
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ролі боліт. Розпочато роботи для їх збереження, охорони і відтво'

рення, однак результати незначні. 

Таким чином, болота знаходяться в кризовому стані через нераціо'

нальні методи господарювання і невдалі спроби перетворити тери'

торії боліт на агроугіддя. Для подолання негативних наслідків цієї

діяльності необхідно створити довгострокову Державну програму, яка

б була направлена на національний захист болотних угідь, зокрема

на їх заповідання, оскільки оптимальним для охорони і збереження

болотних масивів, як і для багатьох інших елементів ландшафтного

біорізноманіття, є заповідний режим. Слід приділяти увагу підви'

щенню обізнаності громадськості з питань значення і збереження

водно'болотних угідь шляхом просвітницької діяльності.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ НИВКИ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Князєв Д. В. 
група ЕК
72, факультет біомедичних технологій, 

Університет «Україна», 
Науковий керівник: Мележик О. В., к. б. н., кафедра екології,

факультет біомедичних технологій, Університет «Україна»

Створення озеленених рекреаційних територій є однією з важли'

вих складових формування комфортного існування людини у сучас'

ному місті. На сьогодні більшість  парків Києва потребують пере'

гляду свого планування та облаштування відповідно до кількості

населення та його потреб у  повноцінному відпочинку.

Парк Нивки є одним з небагатьох природних лісових насаджень,

що збереглися до сьогодні в Києві. Його територія поділяється на

дві частини — східну і західну. Східна частина є парком'пам’яткою

садово'паркового мистецтва державного значення, а західна — ана'

логічна пам’ятка місцевого значення.

Переважаючим типом ландшафту є лісовий, який займає біля 30 га

землі. На території парку зростає більше 90 різних видів і форм дерев

і чагарників.

Зважаючи на розбудову Києва, парк є одним з найбільш відвіду'

ваних місць, хоча його санітарний та естетичний стан є вкрай неза'

довільним. Виходячи з вище наведеного, парк потребує суттєвої ре'

конструкції для відновлення естетичності парку та створення більш

комфортних умов відпочинку населення. 
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Екологічний підхід реконструкції полягає у:

– збільшенні асортименту рослин без втручання в природну рос'

линність; 

– створенні нових декоративних насаджень.

Першочерговій реконструкції підлягають найбільш відвідувані

ділянки, які потребують змін та перепланувань через вкрай  непри'

вабливий вигляд та санітарний стан. Підбір асортименту рослин

повинен виконуватися з максимально позитивним їх впливом на

довкілля. 

Оцінка стану зелених насаджень парку Нивки за співвідношен'

ням його основних елементів має наступний вигляд:

Деревно'кущові насадження — 70%;

Газони та луки — 10%;

Водойми — 10%;

Доріжки та алеї — 8%

Споруди та МАФ — 2%.

Таке співвідношення є незбалансованим, оскільки відвідування

парку перевищує 100 осіб/га, та відповідно, потребує перегляду та

вдосконалення.

Насадження парку Нивки належать до ІІІ класу — низький рівень

естетичності, який характеризується одноманітністю деревостану,

незначною участю декоративних рослин, зокрема хвойних, зарос'

танням окремих ділянок внаслідок самосіву.

На площі парку було виділено 16 ділянок, які потребують віднов'

лення та покращення загального вигляду для збільшення рекреацій'

ної та естетично'культурної цінності парку. Через ненормований тиск

та відсутність культурного облаштування ці місця сьогодні мають

непривабливий вигляд та низьку естетичну оцінку.

Першочерговими заходами реконструції цих вузлових ділянок

парку є:

– облаштування місць відпочинку — лавки, альтанки, бесідки;

– реконструкція доріжкової системи відповідно до потреб відві'

дувачів;

– використання в озелененні живоплотів та великої кількості

композицій з хвойних рослин (тис ягідний, туя західна, ялина сиза,
ялина колюча, види ялівців);

– облаштування квітників різного типу — рабатки, клумби, квіт'

кові групи, квіткові килими тощо.

– обладнання спеціальних місць для розведення багаття та від'

починку;
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– встановлення великих сміттєвих баків, схованих за високими

живоплотами чи елементами вертикального озеленення.

Загалом рекомендовано ассортимент рослин, який налічує 26 ви'

дів деревних рослин та 17 видів квіткових рослин.

Також доцільним є розташування в парку спеціально облаштова'

ного скейтодрому, який сьогодні знаходиться біля проїжджої части'

ни просп. Перемоги та користується попитом серед сучасної молоді. 

Зважаючи природний рельєф парку, доцільним є облаштування

велосипедних доріжок та велотреків. Траса для велосипедів може

бути прокладена в східній частині парку, що через різноманітний

рельєф місцевості дає змогу обирати маршрут: дорожний чи гірсь'

кий велосипед.

У парк Нивки є ряд джерел питної води, тому ці джерела варто

облаштувати та дати  назву, наприклад «Джерело здоров’я», «Жива

вода», «Чиста криниця» тощо.

Важливим моментом екологічної освіти є розташування щитів з ха'

рактерними написами виховної тематики: Зупинись — почерпни бадьо?
рості. Прислухайся — відчуй силу природи. Збережи чистоту — зціли
душу. Наслідуй природу — знайди гармонію в житті. Оформлення стен'

ду суто екологічне — мохове графіті, вертикальне озеленення тощо.

Таким чином, використовуючи мінімальне втручання в природний

ландшафт парку та його рослинний покрив, застосовуючи еколо'

гічні підходи до реконструкції основних елементів парку, можна

досягти суттєвого підвищення естетичної та рекреаційної цінності

цього об’єкту садово'паркової архітектури.

ЕКОТЕХНОЛОГІЇ 
В СУЧАСНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ

Лепіска Б. О.
4 курс, група ЕК
41, 

спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», 
Університет «Україна»,

Науковий керівник: Мовчан В. О., доцент кафедри мікробіології, 
сучасних біотехнологій та екології

Екологічна криза і нестача енергетичних ресурсів вимагають

енергозберігаючих технологій, які дозволяють відмовитись від спо'

живання невідновних енергоресурсів. Такі технології активно роз'

робляються, але поки що не набули широкого розповсюдження.

Прикладом є ZeroHouse — автономний і зручний збірний будинок,
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який легко транспортувати і де є все для комфортного перебування

чотирьох дорослих людей. Він може функціонувати автономно, без

необхідності підключення до електромережі, каналізації і т.д. 

Сонячні панелі виробляють електроенергію, яка акумулюється

в батареях. Дощова вода збирається в ємності 10250 л. Всі органічні

відходи переробляються в біореакторі, який розташований під будин'

ком. Він перетворює відходи в чистий, сухий компост, який потрібно

видаляти два рази на рік. Усі функції контролює електроніка. 

Будинок може бути розміщений практично в будь'якому місці,

навіть у непридатному для традиційних конструкцій, наприклад —

на водоймі глибиною до трьох метрів або на схилі з кутом нахилу до

тридцяти п’яти градусів. У zeroHouse в якості фундаменту викорис'

товуються анкерні гвинтові опори, які торкаються землі тільки в чо'

тирьох точках, що не вимагає земляних робіт з установки і мінімально

порушує ґрунтовий покрив. Він відмінно підходить для використан'

ня на екологічно чутливих ділянках або місцях, де неприпустиме

будівництво постійних споруд. Також при його розміщенні на міс'

цевості не потрібно прокладати під’їзні дороги, комунікації, що зде'

шевлює експлуатацію будинку та зберігає природні комплекси.

Всі деталі будинку поміщаються на двох вантажівках, а час скла'

дання не займе більше одного дня. 

І, що дуже важливо, такий будинок майже не потребує обслугову'

вання, що також дозволяє заощаджувати ресурси. Зовні він вкритий

однотонними панелями, несприйнятливими до подряпин, вм’ятин,

грибкових уражень і вицвітання. Елементи сталевої рами оброблені

порошковим покриттям для захисту від корозії. Ні фарбування, ні

шліфування поверхонь не буде потрібно. Фотоелектричні панелі,

сонячний водонагрівач і інші пристрої розраховані на безстрокове

використання і не втрачають ефективності при безперервному

функціонуванні.

ZeroHouse може залишатися нежитловим протягом тривалого часу.

Для цього будинок просто потрібно поставити на саморегулюючий

«сплячий» режим, який заощадить енергію, зберігаючи при цьому

необхідні функції життєзабезпечення. Трубчаста сталева рама

zeroHouse здатна витримувати пориви вітру до 250 км/год. Житлові

модулі обладнані рухомими точками кріплення до металевої рами,

компенсуючи відхилення і рух конструкції без її деформації. Сонячні

панелі закріплені незалежно одна від одної. Їх можна зняти в разі

сильних вітрів. Зовнішні панелі покриті водовідштовхуючим ша'

ром, який запобігає проникненню води під час дощу.



348

Секція 16 Природа, медицина,

Залежно від місця розташування zeroHouse може виробляти більше

електроенергії, ніж потрібно для його нормальної роботи. Ця надлиш'

кова енергія може бути використана для зарядки електричних або

гібридних транспортних засобів. У zeroHouse можна жити, повніс'

тю відмовившись від енергії корисних копалин.

Можна зробити висновок, що при досить значних розмірах (за'

гальна площа — 60 квадратних метрів, площа терас — 23 квадрат'

них метри) та в розрахунку на проживання 4 людей, такі житлові

модулі могли б зробити дуже великий вклад у збереження природ'

них ресурсів — як викопного палива, так і рельєфу земної поверхні

та природних екосистем.

ЗАПОВІТАМИ БАТЬКІВ

Мартинчук К. С.
І курс, група Трз
11, спеціальність «Туризм»

Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (093) 144
44
83
Науковий керівник: Терлецький В. К., к. б. н., доцент

Для охорони здоров’я чимале значення має досвід і традиції рід'

ного народу. У нас, у Борохові Ківерцівського р'ну (Волинської

області), селяни найчастіше використовують для профілактики та

лікування місцеві рецепти цілющих рослин. Виконуючи завдання

з екології, ми зібрали деякі з таких народних рецептів, які варті по'

пуляризації.

Багно звичайне зростає на заболочених ділянках лісу. У нас його

називають «багон» або «багун». Пагони багна селяни збирають під

час квітування рослин. Висушені пагони з квітками вживають як

відхаркувальний засіб при бронхітах і астмі, для розширення судин,

як потогінний і сечогінний засіб, при ревматизмі, подагрі, діабеті,

хронічних хворобах шкіри. Шляхом перегонки з листків багна деякі

жителі мого села добувають ефірну олію, яка має сильну фітонцидну

і бактерицидну дію. З олії готують мазі, які використовують для лі'

кування ринітів і грипу, загоювання тяжких опіків. Спиртовий настій

з листків ми використовуємо при гіпертонії, посиленій частоті сер'

цевих скорочень, при лікуванні рогівки очей.

Багном ми лікуємо й свійських тварин. Зокрема, додаємо його

у корм свиням для профілактики травлення. А ще із пагінців багна

моя бабуся робить сушені «букетики», якими перекладає речі у ша'

фі, щоб там не заводилася міль. Але при лікуванні багном треба не
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забувати про обережність, бо це отруйна рослина. Непомірне вжи'

вання її може призвести до тяжких наслідків.

Досить популярна у нас і калина звичайна. Плоди калини моя

сім’я використовує як сечогінний і вітамінний засіб, а також при

шлункових і простудних хворобах. При застудах і ангіні у дітей най'

частіше готують сік ягід. В їжу плоди калини вживаємо після промо'

рожування, коли вони втрачають гіркий смак. Плоди їстівні, хоча

у великих кількостях шкідливі для дітей. Гіркота плодів зникає після

перших приморозків, або при високій температурі. З плодів калини

готуємо також начинку для пирогів, киселі, пастилу, приправи до

м’ясних страв. Роздушені плоди з насінням або лише віджатий сік

можна змішувати з цукром у співвідношенні один до одного і збе'

рігати в підвалі або холодильнику. 

З лікувальною метою ми заготовляємо і калинові суцвіття. Суши'

мо їх на зиму,  а тоді висушені квітки запарюємо окропом або настоює'

мо на спирті. Такий настій (настоянку) можна вживати від застуди

або просто як профілактичний засіб для підвищення стійкості орга'

нізму. Кору калини ми заготовляємо навесні і використовуємо при

застуді,  золотусі та носових кровотечах.

Влітку особливу увагу всі селяни приділяють малині. Її ягоди не

лише смачні та поживні, а й мають жаропонижувальну дію. Тому

ягоди малини завжди використовують при гострих распіраторних

захворюваннях. Вчені встановили, що ягоди малини містить саліци'

лову кислоту, яка є і в таблетках аспірину. Але, на відміну від аспіри'

ну, малина не провокує виразку шлунку. А ще вона має багато вітамі'

ну А, який запобігає серцево'судинним захворюванням та старінню,

вітаміну РР, що допоможе позбутися втоми та безсоння, вітаміну В2,

який використовують для лікування прищів і лупи.

Особисто я часто вживаю малину в харчуванні, бо вона корисна

для жінок, які протягом вагітності виношують немовля.

Малинові ягоди — чудовий продукт для тих, хто бореться з ожи'

рінням. Адже їхня калорійність становить 41 кал. на 100 г продукту.

Ягоди містять 5–11% цукрів, серед яких переважають добре засвою'

вані фруктоза і глюкоза. Глюкоза — один із головних компонентів

для живлення і мозку, і серця. Фруктоза не потребує подальшого

перетворення в організмі, і тому малина корисна для хворих на

діабет.

Малину радять вживати при недокрів’ї і захворюваннях шлун'

ково'кишкового тракту, при атеросклерозі, хворих нирках, гіперто'

нії. Фітонциди малини знищують золотистий стафілокок.
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Малина вирізняється серед інших ягід вмістом значної кількості

клітковини, яка відіграє суттєву роль у травленні, активізує рухові

функції кишечнику, посилює виділення травних соків і жовчі. Саме

тому малину рекомендують людям, які мають проблеми з травленням. 

Окрім названих вище видів рослин, у нас також активно викорис'

товують суницю лісову, перстач прямостоячий, крушину ламку, по'

дорожник великий, звіробій звичайний, материнку та ще декілька

десятків цілющих місцевих трав.

ЕСТЕТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПАРКІВ�ПАМ’ЯТОК
САДОВО�ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА

Мележик О. В., к. б. н,
Кафедра екології, факультет біомедичних технологій 

Універистету «Україна»

На сьогодні досить актуальним є питання озеленення населених

місць, оскільки все прагне до вишуканого та гарного. Проте досить

часто в озелененні можна зустріти ситуацію, коли створенні зелені

насадження стають занедбаними та недоглянутими, а тому важливим

є проведення наукових досліджень з визначення напрямків опти'

мізації середовища засобами озеленення, а відповідно, є вдоскона'

лення існуючої системи зелених насаджень міста для виконання

ними належних еколого'санітарних функцій.

Відповідно до радіально'кругової системи оптимального фор'

мування зелених насаджень, та, відповідно виконання ними на на'

лежному рівні своїх функцій, парки та сквери є «зеленими острова'

ми», які мають розбавлюючу здатність забруднення атмосферного

повітря. Загалом у Києві існує 135 парків, 500 скверів та 78 буль'

варів. Серед парків 57 є безіменними та, відповідно, мають дуже

низький рівень розвитку, озеленення, благоустрою та догляду. На

території Києва є 19 парків'пам’яток садово'паркового мистецтва,

з яких 8 мають статус загальнодержавних, а 11 — регіональне та

місцеве значення.

Відповідно до Закону України «Про природно'заповідний фонд

України», парки'пам’ятки садово'паркового'мистецтва є природо'

охоронними об’єктами, основним призначенням яких є збереження,

підтримання та відновлення паркових ландшафтних композицій. Це

найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва, які вико'

ристовуються в естетичних, виховних, наукових, природоохорон'
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них та оздоровчих цілях. Саме ці території і повинні бути у системі

зелених насаджень міста еталонами ландшафтної архітектури,

взірцями стилю, бути еталонами ландшафтного дизайну.

Виконані дослідження у 8 парках'пам’ятках садово'паркового

мистецтва, де фіксувалися наявність основних елементів ландшафт'

ного дизайну, їх видовий склад та санітарно'функціональний стан,

загальна оцінка естетичності та декоративності пейзажів, показали

досить незадовільний еколого'естетичний рівень, не говорячи вже

про еталонність таких ландшафтів.

На всіх досліджуваних об’єктах було виконано визначення ос'

новного та допоміжних стилів планування. Переважаючим стилем

є ландшафтний, 6 парків з 8 оформлено відповідно до його правил

та вимог. При цьому у 4 парках цей стиль планування є абсолютно

домінуючим, що є не зовсім правильним. Це, можливо, пояснюється

складністю рельєфу та території, де знаходяться ці парки (Володи'

мирська гірка, Нивки, Феофанія), або ж парки є частиною великих

лісових масивів (Святошинський, Пуща'Водиця).

Естетична цінність ландшафтів — одна з головних складових

рекреаційного потенціалу. Визначали загальну оцінку естетичності

ландшафту за 24 показниками. Найвищу оцінку естетичності має

парк Феофанія, оскільки він є найбільш новим, планування та

озеленення в ньому виконано із застосуванням останніх тенденцій

та напрямків ландшафтного дизайну, використано нові підходи та

декоративні форми рослин. Найнижчу оцінку має парк Нивки, за'

гальна територія якого дуже занедбана, засмічена, на ній не вико'

нуються ніякі ремонтні та опоряджувальні роботи. Територія парку

є місцем масового відпочинку людей, але при цьому, дуже мало об'

лаштованих  місць для відпочинку. Святошинський лісопарк отримав

посередню оцінку через значну лісистість території, яка перекриває

доступ до відкритих просторів та перешкоджає сприйняттю ланд'

шафту як цілісної структури. 

Решта парків отримали оцінку вище середньої (36–45 балів), що

зумовлено відсутністю обов’язкових  елементів ландшафтного

дизайну.

Загалом парки'пам’ятки садово'паркового мистецтва м. Києва ма'

ють задовільний стан, що, відповідно, відображається на їх рекреа'

ційній здатності та виконанні ними своїх функцій як територій

культурного, оздоровчого та природоохоронного спрямування.

Для парків'пам’яток обов’язковим є наявність основних еле'

ментів озеленення, розподіл яких у досліджених об’єктах є досить
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нерівномірним. Найближчим до оптимального значення є Голосіївсь'

кий парк та Феофанія. Найбільш розбалансованим — Святошинсь'

кий парк та Пуща'Водиця, оскільки за своїм походженням є лісо'

вими масивами. У переважній більшості досліджуваних територій

надзвичайно мало використовуються елементи квіткового оформ'

лення, особливо його високо декоративні форми — клумби, рабатки,

арабески тощо. Також у більшості парків порушена кількість площ,

зайнятих газонними покриттями, вони заміщені на звичайну трав’я'

нисту рослинність найнижчого лісового ярусу, що є недопустимим. 

Оцінка алейних та лінійних насаджень як обов’язкових еле'

ментів декоративних насаджень, показала що, у Святошинському

парку та Пущі'Водиці практично повністю відсутні відмінні за якіс'

ними показниками алейні та лінійні насадження, що значно знижує

декоративну та естетичну цінність цих територій. Найбільш набли'

женим до оптимальних є Феофанія та Голосіївський парк. Повністю

відсутні вони у Святошинському парку та Пущі'Водиці. 

Аналогічною є ситуація з використанням різних типів живоплотів,

які є невід’ємним елементом кожного саду або парку. Живоплоти,

у різних своїх формах представлені вкрай бідно. Святошинський

парк взагалі не має ніяких живоплотів на своїй території. Значна кіль'

кість парків — 4 парки (Володимирська гірка, Маріїнський, Нивки,

Пуща'Водиця) мають лише класичні живоплоти, які при цьому не

часто підстригаються, є зрідженими. Формування відбувається лише

в одній формі — прямокутній. Повністю відсутній художній підхід

до формування живих огорож. Феофанія та Голосіївський парк ма'

ють найбільше представлення живих огорож у своєму озелененні,

які до того ж мають відносно нормальну якість, регулярно підда'

ються формуванню та догляду. Видовий склад живоплотів показав

надзвичайно бідну представленість. Основна маса живоплотів

сформована 3–4 видами деревних та кущових рослин. 

Квіткове оформлення, як найбільш декоративний вид озеленення

будь'якої території, теж представлений слабо. Цей недолік також

суттєво знижує цінність досліджуваних парків як рекреаційних та

природоохоронних об’єктів.  Найбільш повно квіткове оформлен'

ня представлено в Голосіївському парку, особливо в його партерній

та фасадній частині. У Маріїнському парку також квіткове оформ'

лення представлене різними видами, але квітники не мають свого

постійного місця, а кожного року створюються на різних місцях.

Це призводить до регулярного порушення грунтового та трав’яного

покриву.
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За видовим складом насадження загалом нараховують 249 так'

сонів деревних рослин з 18 родин, 23 родів. Загальна кількість деко'

ративних таксонів — 25, з яких хвойні мають переважну більшість

форм та культиварів, особливо це представлено в парку Феофанія та

Сирецькому парку. Листяні деревні рослини представлені 4 декора'

тивними формами. Значна частина парків'пам’яток (Нивки, Свято'

шинський, Пуща'Водиця) взагалі мають низький рівень видового

різноманіття, представлені в більшості природними деревними наса'

дженнями без ознак окультурення навіть партерної частини парків. 

Отже, для підвищення культурного рівня парків'пам’яток садо'

во'паркового мистецтва важливим є введення в озеленення значно

більшої кількості декоративних форм деревних рослин, а також їх

комплексів, для виконання їх цільового призначення та підвищення

рекреаційної та природоохоронної цінності.

Газонні покриття взагалі є несформованими, або відсутніми, що

є неприпустимим для взірцевих прикладів ландшафтної архітек'

тури та взагалі, територій найвищої естетичної цінності. 

Таким чином, за загальною комплексною оцінкою, лише два пар'

ки'пам’ятки садово'паркового мистецтва (Голосієво та Феофанія)

частково відповідають визначенню таких. Решта парків потребують

суттєвого ремонту та впорядкування територій для досягнення на'

лежного естетично'функціонального рівня та відповідності вимо'

гам природоохоронного законодавства України.

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ 
ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА

Огородник Д. О.
V курс, група МК
51/13, спеціальність «Маркетинг»,

ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (063) 247
10
19
Науковий керівник: Коваленко О. В., к. е. н., доцент

На сьогодні існує реальна проблема забруднення навколишньо'

го середовища. Про це свідчать наступні дані, які опублікувала Ге'

офізична обсерваторія у м. Києві.

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Україні (за

КІЗА) у І півріччі 2013 р. оцінювався як високий і порівняно з І півріч'

чям 2012 р. він майже не змінився. Водні об’єкти України залишають'

ся забрудненими переважно сполуками важких металів (сполуками

марганцю, міді, цинку, заліза загального, хрому шестивалентного),

дещо менше — сполуками азоту, нафтопродуктами, фенолами.
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Секція 16 Природа, медицина,

Застосування інструментів екологічного маркетингу допоможе

не тільки вижити підприємству в сучасних умовах функціонування

конкурентного ринку, але й вирішити одну з найбільших глобальних

проблем ХХІ сторіччя.

Екологічний маркетинг — це функція управління, яка організовує

і спрямовує діяльність підприємств, пов’язану з оцінкою і перетворен'

ням запитів споживачів в екологічно орієнтований попит на товари

і послуги, що сприяють збереженню якісного та кількісного рівня

основних екосистем. У наш час потрібно швидко реагувати на зміну

уподобань споживача.

Сучасною потребою споживача є задоволення своєї нестачі з на'

несенням мінімальної шкоди суспільству та оточуючому середови'

щу по виготовленню предмета задоволення.

Екологічність виробництва і виготовленого товару (послуги) — це

не просто нова мода, фішка чи метод боротьби за лояльність спожи'

вачів, це необхідність як для нормального існування флори й фауни,

так і для економік багатьох країн.

Отже, розроблена гіпотеза має сенс наступний план дій:

1. Підвищення рівня довіри до екологічного маркування;

2. Маніпулювання цією довірою.

Для чого все це робити? Почнемо з основ.

Екознаки поділяють на три підгрупи:
1. Знаки, що інформують про екологічну чистоту товару або без'

пеки для навколишнього середовища;

2. Знаки, що інформують про екологічно чисті способи вироб'

ництва або утилізації товарів або пакування;

3. Знаки, що інформують про небезпеку продукції для навко'

лишнього середовища.

Перші дві підгрупи мають свої місця на упаковках українських

товарів, а от третю підгрупу знаків не доводилося зустрічати. Основ'

ним чином, якраз, і можна використати третю підгрупу для реалізації

завдань екологічного маркетингу в Україні. Екознаки, маркування'

тексти, що несуть в собі негативний зміст впливають на вибір спо'

живача продукції підсвідомо. Все це можна зробити на державному

рівні, втім сильно сподіватися на фактор держави не варто. Так, По'

датковий кодекс, у якому інформація про екологічні податки містить'

ся у статтях 243, 244, 245, 246 і в підрозділі 5 розділу XX «Особливості

застосування ставок акцизного податку та екологічного податку».

Для прикладу візьмемо статтю 243 Податкового кодексу України.

За 1 т. викидів окису вуглецю (СО) стаціонарними джерелами за'
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здоров’я Секція 16

бруднення податок у 2014 році становитиме 50,09 грн., зараз цей

податок у 2 рази менший. 

Таких ідей і реальних дій може бути багато, всі вони законні і по'

зитивно діють на конкурентне середовище, адже відбуваються реальні

змагання за лояльність споживачів саме до своєї торгової марки.

Потрібно бути більш гнучким і завжди думати на перспективу, це

дасть змогу виграти не одну маркетингову війну. 

Кожен конкурент може вибрати свою стратегію екологічного мар'

кетингу і однаково чи в різній мірі впливати на дії учасників ринку.

Безумовно в Україні є моно' та олігопольні галузі, але це ті галузі, які

контролює держава. 

Держава, зрештою, як учасник ринку теж підпорядковується ви'

могам і потребам споживачів. Тому, на наш погляд, потрібно на дер'

жавному рівні затвердити обов’язкове маркування товарів з інформа'

тивними знаками про нанесення шкоди н авколишньому середовищі

при виробленні тієї продукції, яку виробляє підприємство, вказати

чим небезпечна ця речовина. Всі будуть прагнути отримати малень'

кий зелений значок, хоча б про екологічно чисту тару, щоб він кра'

сувався на їхньому продукті.
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