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СЕКЦІЯ І

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

ПІДПРИЄМСТВА

Аніщенко С.В.

І курс, група ФБСС-52-18, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ
«Університет «Україна»

Науковий керівник: Домбровська Л.В., к.е.н., доцент

Сучасні умови функціонування підприємств перетворюють
процес оцінки ефективності управління оборотними активами на
самостійну складову аналітичної роботи, результати якої можна
використовувати як інформаційну базу при ухваленні стратегічних
управлінських рішень так і при формуванні механізму управління
фінансовим станом підприємства, посиленні його конкурентних
позицій на ринках збуту. 

Зазвичай при аналізі ефективності управління оборотними ак -
тивами використовується традиційна методика, яка передбачає
роз рахунок таких показників, як коефіцієнт оборотності активів,
коефіцієнт завантаження оборотних активів, коефіцієнт прибутко-
вості оборотних активів, тривалість одного обороту, сума вивільнен-
ня оборотних активів за рахунок прискорення оборотності, ма те -
ріаломісткість виробленої на підприємстві продукції.

Проте традиційну методику розрахунку показників ефектив-
ності управління оборотними активами, для більш детального ана-
лізу, необхідно розширювати та доповнювати. Зокрема рекоменду-
ється застосовувати сучасну методику розрахунку показників
оцінки ефективності управління оборотними активами з урахуван-
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ням галузевої належності та специфіки діяльності підприємства
(табл. 1).

Таким чином, сучасна методика розрахунку показників оцінки
ефективності управління оборотними активами з урахуванням галу-
зевої належності та специфіки діяльності підприємства враховує
сезонні залишки запасів, що створюються в галузях, де сировина та
товари надходять протягом року нерівномірно, отже, для окремих
підприємств необхідно не лише планувати залишки оборотних акти-
вів, але й потрібно вміти управляти ними. Саме для цього доцільно
ввести коефіцієнт ефективності планування оборотних активів.
У зв’язку з тим, що залишки оборотних активів повинні бути ефек-
тивно використані у наступному виробничому циклі, необхідно та кож
врахувати втрату ними властивостей, саме для цього доцільно бу ло б
ввести коефіцієнт збереження залишку оборотних активів. 

Таблиця 1
Сучасна методика розрахунку показників ефективності управління

оборотними активами з урахуванням галузевої належності 
та специфіки діяльності підприємства 

Показник Формула розрахунку

Коефіцієнт оборотності
оборотних актив

Чистий дохід з урахуванням певного виду
продукції (послуг) / Середній залишок обо-
ротних активів

Величина певного виду
оборотних активів на
1 од. продукції (послуг)

Вартість певного виду оборотного активу /
Чистий дохід від реалізації окремого виду
продукції (послуг)

Коефіцієнт ефективності
планування оборотних
активів

Фактичні залишки оборотних активів /
Заплановані залишки за кожною складовою
структури оборотних активів

Коефіцієнт зміни вартості
оборотних активів

Залишки оборотних активів / Процентне від-
ношення інфляції за період чи зміну
кон’юнктура на ринку

Коефіцієнт втрати влас-
тивостей

Кількість оборотних активів / Вартість при-
родного збитку оборотних активів за аналізо-
ваний період;

Коефіцієнт збереження за -
лишку оборотних активів

Коефіцієнт зміни вартості залишку оборотних
активів * Коефіцієнт втрати властивостей
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Проаналізувавши традиційну методику розрахунку показників
ефективності управління оборотними активами підприємства,
зроблено висновок, що у теперішній час економісти вважають за
доцільне оцінювати ефективність управління оборотними актива-
ми підприємства шляхом вибору декількох найважливіших показ-
ників. У зв’язку з цим, більш доцільно використовувати сучасну
методику розрахунку показників, що враховує галузевої належнос-
ті та специфіку діяльності окремого підприємства.

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Білявський В.В.

ІІІ курс, група ЗОО-31, спеціальність «Облік і оподаткування»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,

Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., професор 

Сьогодні в економіці України відбуваються швидкі та не до
кінця прогнозовані перетворення, які спричинені політичними та
іншими факторами впливу. Для стабілізації та розвитку нашої дер-
жави внутрішніх фінансових ресурсів недостатньо, у зв’язку з чим
привабливими стають кошти іноземних інвесторів, що є найважли-
вішим завданням для України і обумовлює актуальність теми
дослідження.

Серед основних факторів, що заважають покращенню інвести-
ційної політики, можна зазначити такі:

– орієнтація українського уряду на залучення фінансових ре -
сурсів переважно від міжнародних фінансових організацій (МВФ,
МБРР), що призводить до недооцінки необхідності стимулювання
дій приватних іноземних інвесторів;

– домінування урядової політики в Україні та вплив на неї по -
лі тико-економічних угруповань;

– в урядових структурах та на регіональному рівні управління
зберігається поділ інвесторів на «своїх» (вітчизняних) та «чужих»
(іноземних). Україна не змогла перебудуватися повністю із коман-
дно-адміністративної економіки в ринкову та не здобула серйозних
досягнень у забезпеченні національної конкурентоспроможності та
інвестиційної привабливості. 

Найкращий стан справ в нашій країні з охопленням населення
освітою, якості викладання природничих та математичних наук,
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рівнем розвитку залізниці та обсягах ринку. В наш час вперше фор-
мується по справжньому пострадянське покоління, серед представ-
ників якого є молоді економісти й політики, які повинні мислити
сучасно і не упереджено, маючи можливість спів ставляти дані про-
цеси в Україні зі світовим досвідом.

Україною успадкована потужна інфраструктура виводу добутої
сировини, металів, хімічних добрив та зернових на світові ринки.
Це нафто- і газопроводи, портове господарство, залізниця тощо.

Найгірші показники належать впливу бюрократії, корупції та
податкової політики на розвиток бізнесу та залучення інвестицій,
якості доріг, стійкості банків, захисту матеріальних та інтелектуальних
прав власності. Дослідження Всесвітнього економічного форуму
(серед 148 країн) свідчать: Україні необхідна перебудова інституціо-
нальної структури (117 місце) і продовження реформи фінансового
і банківського сектора (114 місце). Особливої уваги заслуговує
позиція України в рейтингу здатності країни на втримання талан-
тів, тобто високоосвічених кадрів та молодих кваліфікованих спе-
ціалістів, за яким ми посіли 140 місце з 148. Позитивний інвести-
ційний клімат сприяє вирішенню соціальних проблем, забезпечує
високий рівень зайнятості населення, дозволяє оновлювати вироб-
ництво, проводити модернізацію й нарощування основних фондів
підприємств, впроваджувати новітні технології тощо.

Тому основними напрямками поліпшення інвестиційного
клімату України повинно бути:

– політична стабільність та подолання корупції; 
– реформування судової системи та державного регулювання;
– формування сприятливого інвестиційного іміджу через орга-

нізацію та участь в міжнародних виставках, ярмарках,
інвестиційних проектах;

– сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури (інвести-
ційних фондів, аудиторських та страхових компаній);

– покращення інформаційного забезпечення іноземних інвес-
торів про потенційні можливості інвестування;

– сприяння розвитку фондового ринку з метою активізації
участі іноземних інвесторів у процесах приватизації, зокрема шля-
хом здійснення портфельних інвестицій.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У 2019 РОЦІ

Бакал П.В.

І курс магістратури, група ФН-18-1м, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к.е.н., доцент

Економіка України — це одна з найбільш обговорюваних тем
на даний момент. Після кризи, який загострився в 2014 році, держа-
ва зіткнулося з серйозними економічними проблемами. Інфляція
зросла до небес, відсоток експорту істотно скоротився, а також
були розірвані ключові торгові угоди з Росією. Україні довелося
звертатися за допомогою до європейських держав, в тому числі і для
покупки газу, ціна на який непристойно зросла. У той же час в країні
дорожчають продукти харчування, різні товари та послуги. З цього
всього випливає висновок, що економічна ситуація України зали-
шає бажати кращого. Порівнюючи з попередніми роками, економі-
ка України у 2018 році розвивалася за відсутності значних потря-
сінь. На рівні макроекономіки та фінансів можна відзначити, що
вперше з моменту кризи, банківський сектор остав і залишається
прибутковим. Також зросли податкові надходження. З іншого боку,
це зростання було більше викликано інфляційними процесами
в країні і збільшенням заробітних плат. Це вплинуло на розширен-
ня податкової бази та, відповідно, податкових надходжень. 

З іншої сторони, відчувалися повільні темпи економічного зрос-
тання і недостатнє зростання внутрішнього виробництва, помітно
посилився інфляційний тиск. Відповідно, була підвищена облікова
ставка, яка нині сягає 18% річних і що відповідно стримує економіч-
ний розвиток. У 2018 році зберігалася відносна стабільність гривні,
а динаміка поповнення золотовалютних резервів мала позитивний
характер протягом року. За інформацією НБУ, Бізнес продовжує збе-
рігати оптимізм щодо економічного зростання в Україні у 2019 році.
Індекс ділових очікувань бізнесу на поточний рік становить 117,3% [1]. 

Високі темпи зростання економічної активності очікується
насамперед завдяки позитивним прогнозам щодо збільшення
загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвес-
тиційних видатків на машини, обладнання та інвентар. Пожвав лення
ділової активності очікують компанії всіх видів економічної діяль-
ності, а найбільш оптимістично налаштовані підприємства пере-
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робної промисловості. В регіональному розрізі оптимістичні настрої
зберігають компанії з усіх областей, крім Кіровоградської, а найви-
щі очікування — у бізнесу з Тернопільської та Львівської областей.

Високими залишаються очікування усіх підприємств щодо
обсягів власного виробництва товарів і послуг в Україні протягом
2019 року. Третина респондентів очікує, що обсяги виробництва
зростатимуть, а кожне друге підприємство вважає, що вони при-
наймні залишаться на поточному рівні [2].

Як наслідок позитивних прогнозів щодо обсягів виробництва
збільшується потреба підприємств у позикових коштах. Значна
частка респондентів планує залучення нових банківських кредитів
найближчим часом для фінансування своєї діяльності. Як і раніше,
компанії, які планують брати банківські кредити, надають перевагу
національній валюті. За оцінками бізнесу, стримуючими фактора-
ми для залучення нових кредитів залишаються високі ставки,
надмірні вимоги до застави та занадто складні процедури офор-
млення документів.

Окрім того, збільшення інвестиційних видатків, на яке очіку-
ють підприємства, бізнес планує профінансувати за рахунок більш
активного залучення іноземних інвестицій.

Література

1. Які перспектив у України. Економічний прогноз — [Електронний
ресурс] : Режим доступу : https://chrome.googleblog.com/2015/11/updates-
to-chrome-platform-support.html

2. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУ — [Електронний
ресурс] : Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_
content&view

ДЕЯКІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ
СТАНОМ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Безвух Л.В.

І курс, група ЗФН-18-1м, 
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Трещов М. М., к.е.н., доцент

На сьогоднішній день корпорації нефінансового сектору за
оцінками аналітиків мають слабший фінансовий потенціал, порів-
няно з корпораціями фінансового сектору. Крім того, корпорації
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нефінансового сектору характеризуються слабкістю корпоративно-
го управління, низькою ефективністю фінансового менеджменту,
що негативно позначається на їх фінансовому стані, гальмує їх еко-
номічний розвиток та зменшує їх внесок у зростання конкуренто -
спроможності національної економіки. Частково проблеми із
фінансовим станом корпорацій пов’язані із низькою ефективністю
управління ним, що обумовлено недостатнім вивченням теоретич-
них засад його організації та неповним врахуванням факторів роз-
витку української економіки при розробці практичних заходів
управління фінансовим станом корпорацій. 

В Україні поки що не сформована власна ефективна модель
корпоративного управління в силу багатьох інституціональних
причин, серед них — наслідки ваучерної приватизації, домінування
власності олігархів, зрощення політичної влади і великого бізнесу,
низька роль ринку цінних паперів у залученні фінансування тощо.
Проте українська модель корпоративного управління має розвива-
тися у європейському напрямі, оскільки саме на співпрацю з цими
країнами налаштований український бізнес. 

Природа управлінських рішень, засади їх прийняття та оцінка
ефективності залежать від інституціональної зрілості корпоратив-
ної структури та особливостей побудови взаємовідносин між
менеджерами та власниками корпорації. Однак передусім необхід-
но визначитися із сутністю корпорації. 

Серед головних ознак корпорації, на думку західних економіс-
тів, найбільш вагомими є відокремленість управління від власнос-
ті, зосередження управлінських функцій у руках професіоналів.
Крім того, окремі економісти підкреслюють обмежену відповідаль-
ність власників — тільки в межах внесеного капіталу. Тобто вихід-
ними засадами формування корпорації є не організаційно-правова
форма бізнесу, не розмір капіталу, а відокремлення власників від
щоденного процесу управління корпорацією. Саме аспект передачі
більшої частини управлінських функцій найманим менеджерам
визначає особливості побудови корпоративних відносин: необхід-
но не просто контролювати менеджерів на предмет відповідності їх
інтересів інтересам власників компанії, а і розробити таку систему
мотивації їх праці, яка б забезпечила найбільш ефективний розви-
ток корпорації у довгостроковій перспективі.

Таким чином, корпорація на сучасному етапі розвитку світової
економіки — це бізнес-структура, яка функціонує на засадах безпе-
рервності діяльності, власники якої здебільшого відокремлені від
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безпосереднього управління нею шляхом передачі управлінських
функцій професійним найманим менеджерам. У відокремлення
влас ності від управління присутні і переваги, і недоліки. Серед
переваг можна виділити професіоналізм найманого менеджменту
та його обізнаність із ситуацією в корпорації. Серед недоліків слід
виділити ризик загострення агентської проблеми, в результаті якої
знижується ефективність управлінських рішень менеджменту,
оскільки вони можуть порушувати паритет інтересів всіх стейкхол-
дерів на користь особистих інтересів менеджерів. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯМ БУХГАЛТЕРСЬКИМ ОБЛІКОМ 

НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Бондаренко О.В.

І курс магістратури, група 00-18-1м, 
спеціальність «Облік і оподаткування»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к.е.н. 

Бухгалтерський облік досить часто визначають як інформацій-
ну систему, яка вимірює, обробляє і передає фінансову інформацію
про господарюючий суб’єкт, він сам потребує інформаційного за -
без печення, насамперед нормативного.

Систему управління обліком в Україні можна представити у ви -
гляді схеми (рис. 1) [1, c. 11]. 

Кожним рівнем управління обліком створюється певна норма-
тивна та методична база стосовно його ведення, цілей і задач.

При плануванні перспективного розвитку бухгалтерського
обліку торгівельних підприємств України та його організації необ-
хідно враховувати очікувану ефективність запланованих заходів,
яка може виражатись як кількісними так і якісними показникам.
До якісних показників відносять ті, які відображають ступінь
поліпшення методології, організації та техніки обліку, аналізу
і контролю. Економічні показники характеризують ефективність
здійснених чи запланованих заходів. Важливим показником, який
характеризує ефективність облікових, аналітичних та контрольних
робіт є їх трудомісткість та коефіцієнт зміни трудомісткості. Ха -
рактеризує ефективність здійснення заходів з удосконалення об лі -
ку, аналізу та контролю також показники витрат [2, с. 136].
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Рис. 1. Загальна схема управління обліком в Україні 

В певній мірі ефективність роботи бухгалтерії може характеризу-
вати показник рівня непрямих непродуктивних витрат по торговель-
ному підприємству. Так, внаслідок неефективної роботи бухгалтерії
підприємство може сплачувати різні штрафи, пені та неустойки, які
є репродуктивними витратами. Рівень непродуктивних витрат можна
розраховувати до різної бази, наприклад: до загального рівня витрат
по підприємству; до операційних витрат; до витрат на утримання бух-
галтерії; до обсягів реалізації; до операційного прибутку тощо. 

При плануванні перспективного розвитку бухгалтерського
обліку і його організації на торгівельних підприємствах слід розра-
ховувати ефективність здійснення суттєвих витрат. У будь-якому
разі, розрахунки, ефективності мають бути перевірені на їх логіч-
ність, відповідність визначеним цілям, адже застосування невірних
алгоритмів розрахунків чи неадекватне застосування можуть при-
звести до помилкових результатів.

Література
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Борис Д.О.

ІІІ курс, група ЗМн-16-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Кучмєєв О.О., к.п.н.

В сучасних економічних умовах велике значення має уточнен-
ня ро лі всіх функцій управління підприємством. Особливої уваги
потребує функція управлінського обліку, як основний засіб нако-
пичення ін формації, необхідної для прийняття оперативних управ-
лінських рішень. 

Формування системи управлінського обліку є об’єктивною
необхідністю сучасного періоду, яка покликана вирішити завдання,
які неможливо вирішити на основі існуючої вітчизняної системи
бухгалтерського обліку.

Управлінський облік — це система планування і координації.
Це невід’ємна частина менеджменту, в тому числі фінансового. Ця
розгалужена і багаторівнева система включає в себе стратегію, ме -
ханізм та інструментарій.

Управлінський облік призначений для надання достовірної
і пов ної інформації, яка необхідна для прийняття правильних та
ефективних управлінських рішень самого підприємства [1, с. 28].

Найбільше значення для управління має економічна інформа-
ція, що базується на облікових даних. Розрахунки показують, що на
частку бухгалтерської інформації припадає понад 70% загального
обсягу економічної інформації. Саме системний бухгалтерський
облік фіксує і накопичує синтетичну (загальну) та аналітичну (дета-
лізовану) інформацію про стан і рух майна підприємства, джерела
його надходження, господарські процеси, кінцеві результати
фінансової і виробничо-господарської діяльності. 

Бухгалтерська інформація широко використовується в опера-
тивно-технічному, податковому та статистичному обліку, а також
у плануванні, прогнозуванні, розробці тактики та стратегії діяль-
ності підприємства. 

Управлінський облік охоплює всі види облікової інформації,
необхідної для управління в межах самого підприємства. 

Управлінський облік як інформаційна система управління гос-
подарською діяльністю є цілісним механізмом обміну інформацією,
який діє у трьох формах: від керівника до підлеглих стосовно завдань,
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що постають перед підрозділом або підприємством, і навпаки, від
підлеглих до керівництва щодо виконання завдань у реальному
часі; управлінські звіти, які надають інформацію про загальний
стан виконання планового завдання; неформальне обговорення
стану справ і виконання поставленого завдання [2, с. 51].

Дані управлінського обліку є комерційною таємницею, оскіль-
ки вони відображають стратегію і тактику підприємства в умовах
конкуренції. Тому саме менеджери підприємства є користувачами
управлінської інформації [3, с. 57]. 

Таким чином, управлінський облік є інструментом управління,
який за допомогою специфічних методів обробки інформації надає
керівництву релевантні інформаційні ресурси, що сприяють ефектив-
ному прийняттю рішень, плануванню, організації, контролю та на -
ступному регулюванню господарської діяльності. При цьому основ-
ним завданням управлінського обліку є розробка такої інформаційної
бази, яка з одного боку — формувала б інформаційний продукт згідно
з умовами ведення господарської діяльності на певному підприємстві,
а з іншого боку — відповідала б індивідуальним запитам управлін-
ського персоналу щодо категорії інформації, яка йому необхідна. 

Література
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РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Будзан С.М.

І курс, група ЗФН-18-1м, 
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Дражниця С.А., к.е.н., доцент

Ризик є невід’ємним атрибутом ринкової економіки. Це ймо-
вірність недоотримання запланованих доходів, прибутку, виник-
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нення втрат або збитків, у порівнянні з варіантом, який розрахова-
но на раціональний розподіл ресурсів. 

У процесі своєї діяльності фінансові посередники стикаються
з різними видами ризиків, які відрізняються один від одного за
часом, місцем та рівнем виникнення, характером зовнішніх та
внутрішніх факторів, сферою походження, можливостями прогно-
зування і мінімізації. 

Найбільш традиційним є підхід ризику недостатньої ліквіднос-
ті. Деякі економісти пов’язують його із факторами виникнення
(наприклад, недостатністю активів в момент необхідності виконан-
ня зобов’язань, неможливістю швидкої мобілізації фінансових
активів в грошові кошти без суттєвих втрат); інші — з вірогідністю
нанесення збитків внаслідок необхідності здійснення конверсії
фінансових активів; треті — із зміною чистого доходу і ринкової
вартості акцій, викликаною ускладненнями у отриманні готівкових
коштів за оптимальними цінами шляхом перепродажу активів або
шляхом надання нових кредитів [1]. 

Комплексний характер розуміння ліквідності банку підтвер-
джено її складовими — ліквідність банку та банківської системи
залежить в першу чергу від ризику ліквідності ринку. Регулювання
ризику ліквідності центрального банку відбувається в двох напрям-
ках: управління міжнародною ліквідністю (формування достатньо-
го обсягу золотовалютних резервів) та управління внутрішньою
ліквідністю [2]. 

Управління ризиком внутрішньої ліквідності ґрунтується на
формуванні та забезпеченні оптимальної структури і строковості
цінних паперів України, ресурсів банків та коштів державних
і інших установ. 

Причини виникнення ризику ліквідності обумовлені трьома
джерелами ризику: системним, інституційним і технічним. 

Незважаючи на розмаїття підходів до розуміння сутності ризи-
ку ліквідності, фактори є фактично однаковими і для ризику недос-
татньої, і для ризику незбалансованої ліквідності, адже їхня приро-
да також однакова. 

Ступінь ліквідності того або іншого активу визначений його
властивістю зберігати власну номінальну вартість без змін. Дана
властивість активу перебуває у протилежній залежності від ризико-
вості. Отже, ліквідність банку залежить від ризиковості його акти-
вів: чим більша у структурі активів частка високоліквідних вкла-
день, тим вищий рівень його ліквідності.
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Ризикованість банківських активів обумовлює їх дохідність:
чим вище рівень ризику активу, тим вищу ціну (відсоткову ставку)
банк може встановити за нього з ціллю компенсації можливих втрат.
Прибутковість є складовою частиною більш розширеного поняття
дохідності банку. Найвища дохідність банківської діяльності досяга-
ється за умови максимізації частки активів, утворюючих дохід. 

У процесі управління ліквідністю комерційний банк повинен
так розміщувати кошти в активи, щоб вони, з одного боку, прино-
сили відповідний дохід, а з іншого боку — не збільшували б ризик
банку втратити ці кошти, тобто завжди підтримувати об’єктивно
необхідну рівновагу між прагненням до максимального доходу
і мінімального ризику. 

Враховуючи вищевикладене, необхідно зауважити, що ризик
ліквідності банку — один з основних банківських ризиків, який
пов’язаний з імовірнісною природою грошових потоків, які прохо-
дять через банк. 

Перетворення ліквідності є однією з основних функцій банків,
оскільки вони трансформують короткострокові вклади, залучені
ресурси (зобов’язання) у довгострокові позики і кредити (активи). 

Таким чином, в банківській сфері стоїть питання щодо дотри-
мання оптимального рівня ліквідності, який знаходиться у проміж-
ку між зниженням платоспроможності та збільшенням доходів.

Література
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КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Валехов І.Д.

І курс, група ОА11/18м, спеціальність «Облік та оподаткування»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,

Науковий керівник: Забута Н.В, 
к.е.н., доцент кафедри фінансів та обліку

Ефективність роботи підприємства, а також рівень його еконо-
мічної безпеки великою мірою залежить від якості системи управ-
ління його кадровою безпекою, яка визначає здатність підприєм-
ства запобігати ризикам і загрозам організації праці, безпосередньо
персоналу, трудовому потенціалу. Адже кадри — найважливіший
ресурс підприємства. 

Завданням кадрової безпеки є: забезпечення підприємства необ-
хідними співробітниками, заповнення вакансій; утримання співро-
бітників, їх розвиток; розробка мотиваційних схем і схем оплати
праці; усунення збитку у зв’язку з трудовими суперечками; підви-
щення лояльності співробітників; аналіз ситуації у конкурентів;
робота із сайтами вакансій, кадровими агентствами; аналіз ситуації
на ринку праці в регіоні; оцінювання підприємства як працедавця
(погляд з боку співробітника); способи проектування кар’єри (також
погляд з боку співробітника).

Служба кадрової безпеки залежно від розміру підприємства,
напрямку та особливостей діяльності, може бути організована як
підрозділ служби економічної безпеки або як підрозділ відділу кад-
рів. Мали підприємства найчастіше лише мають можливість
покласти обов’язки із забезпечення кадрової безпеки на особу, яка
відповідає за кадрову роботу. Також ці обов’язки може брати на себе
власник або керівник підприємства.

Першим завданням, що постає перед співробітниками служби
кадрової безпеки, є розпізнати в колективі працівників, які входять
або потенційно можуть увійти до тієї або іншої групи ризику.
Традиційно до основних груп ризику відносяться члени релігійних
сект, алкоголіки, наркомани, гравці, учасники фінансових пірамід.

Для збереження кадрової безпеки варто використовувати
сучасні кадрові технології, включаючи такі механізми: ефективну
мотивацію; прискорену адаптацію (за рахунок наставництва); своє-
часне запобігання конфліктним ситуаціям, атестацію; розумну по -
лі тику звільнення; пропаганду корпоративності.



17

в сучасних умовах Секція 1

Процес планування та управління персоналом спрямований на
забезпечення належного рівня економічної безпеки, має охоплю-
вати організацію системи підбору, наймання, навчання і мотивації
праці необхідних працівників, зокрема, матеріальні та моральні
стимули, престижність професії і волю до творчості, забезпечення
соціальними благами.

Кадрова безпека підприємства, як підсистема економічної без-
пеки та складова системи управління, дає змогу досягати економіч-
ного зростання шляхом застосування знань, вмінь, навичок, досві-
ду, пізнавальних та духовних здібностей своїх співробітників, їх
інтелектуального рівня та інших складників, що й забезпечують
безпеку підприємства загалом.

Стратегія економічної безпеки практично реалізується через
систему конкретних заходів і механізмів, які розробляються на ос -
нові аналізу результатів моніторингу якісних критеріїв і їх кількіс-
них параметрів діяльності конкретного підприємства. Головними
групами критеріїв безпосередньо в кадровій безпеці є показники:
чисельного складу персоналу та його динаміки; кваліфікації й інте-
лектуального потенціалу; ефективності використання персоналу;
якості мотиваційної системи. Установивши спеціальні критерії
і визначивши їх параметри, кадрова служба зобов’язана здійснюва-
ти постійний моніторинг установлених показників, брати участь
у розробленні й реалізації сценаріїв і заходів щодо стабілізації пара-
метрів діяльності підприємства тощо.

На кадрову безпеку підприємства впливають як зовнішні (тиск
на співробітників, інфляційні процеси), так і внутрішні фактори
(недостатня кваліфікація працівників, неефективна система моти-
вації), які треба враховувати при аналізі стану кадрової роботи
з погляду безпеки щодо беззбитковості трудових відносин.

ОСОБЛИВОСТІ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ

Вертій А.О.

І курс магістратури, група ФН-18-1м, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к.т.н., доцент

Актуальність теми даного дослідження полягає в тому, що ІТ-
технології, а особливо соціальні мережі, в недавньому минулому
стали частиною особистого та соціального простору кожної люди-
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ни. А сьогодні ці технології вриваються в робочу атмосферу і зараз
важко відділити роботу від особистого життя. Серед інших сучас-
них термінів заслуговує на увагу digital-маркетинг. Маркетинг без
ІТ далеко не зайде: західні рітейлери вже давно це зрозуміли. 

У соцмережах рітейлу потрібно сфокусуватися на мобільних при -
строях з гео-таргетингом, відеошопінг в інтернеті та ще багато в чому.

Користувачі мобільних пристроїв в середньому запускають 75 ок -
ремих користувальницьких сеансів щодня, що дорівнює приблизно
трьом годинам екранного часу. Для digital-маркетологів це означає
75 можливостей щодня безпосередньо взаємодіяти зі споживачем.
Саме тут в гру вступає гео-таргетинг — процес розподілу або просу-
вання контенту користувачеві сайту на основі його географічного
розташування. Це називають «гео-завоюванням». Дослідження
також показали, що при проведенні геотаргетингових кампаній
витрати зазвичай нижче, а показники конверсії вище, що дозволяє
маркетологам ефективно використовувати бюджет.

Покупки через інтернет мережі дійсно домінують і цей тренд
продовжить зміцнювати свої позиції в майбутньому. Портал МС
Today зібрав найцікавіші кейси, які демонструють силу нових тех-
нологій в рітейлі.

Яскравий приклад застосування високих технологій в рітейлі —
Walmart. Це величезна компанія: більше 11000 магазинів в 26 краї-
нах світу, 245 млн покупців в тиждень. Якби Walmart був країною, то
по-своєму ВВП він зайняв би 28 сходинку в рейтингу: річна вируч-
ка роздрібного гіганта становить майже пів трильйона доларів.
Компанія вже давно навчилася аналізувати великі масиви даних.
Власна система WalmartDataCafе обробляє майже 25 000 запитів на
годину. Причому більше 90% запитів аналізуються протягом пер-
ших 2 секунд. В Україні з BigData частіше працюють онлайн-рітей-
лери, хоча офлайн-магазин може надати дані на порядок краще.
Питання лише в інструментах, які дозволяють їх отримати.

Мільйонні показники трафіку не заважають мережі Macy’s пер -
соналізувати комунікацію з кожним відвідувачем. Переступивши
поріг торгового центру, клієнт, у якого встановлено спеціальний
додаток, отримує персональні знижки і пропозиції на підставі істо-
рії покупок, раніше переглянутих в онлайн-каталозі товарів.
Спеціальні маячки — BluetoothiВeacon — дозволяють з точністю до
декількох сантиметрів визначити місцезнаходження відвідувача
і відправити йому на смартфон повідомлення, наприклад, знижку
на товар, який знаходиться в безпосередній близькості.
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Всі успішні бренди використовують соцмережі для комунікації та
просування продуктів. Але в Nordstrom пішли далі. 4,5-мільйонне
співтовариство користувачів Nordstrom на Pinterest допомагає при-
ймати мерчандайзингові рішення: товари в магазинах виставляються
з урахуванням уподобань шанувальників бренду. Це дозволяє їм від-
чути свою значущість і причетність до унікального співтовариства.

Доставка дронами, відкриття магазину без кас і черг, склади на
дирижаблях — буквально кожен місяць соцмережі облітають нови-
ни про передові ініціативи Amazon. Компанія заслужено вважаєть-
ся однією з найбільш інноваційних. Однак не тільки завдяки новим
сервісам, а й активній роботі над формуванням відповідного іміджу. 

Всі ці кейси — яскрава ілюстрація базової тези: в цифрову епо -
ху без ІТ-продуктів нікуди. Інноваційність перетворюється в одну
з визначальних характеристик успішного бізнесу.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНДІНГ ЯК ІМІДЖ СКЛАДОВА

Виклюк В.В.

IV курс, група МК 15-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Кондукоцова Н. В., 
ст.викладач кафедри менеджменту

Персональний брендінг — це процес управління і оптимізації
власного імені з ціллю досягнення конкретної мети, що формує у сві -
домості людей певне враження про людину [1]. В даному ви падку
головне бути всебічно обізнаним у той сфері, де прагнеш зайняти
певне місце, іншими словами — бути професіоналом своєї справи.
Створення бренду особистості — це тривалий і трудомісткий про-
цес, пов’язаний з кропіткою роботою над собою. 

З метою формування сильного бренду особистості необхідно
дотримуватися основних правил його побудови, які ґрунтуються на
поєднанні певних складових (рис. 1).

В наш час найкращим способом створити собі імідж як бренд
можна через мережу Інтернет, а саме:

1. Створити власний сайт, персональний блог, в якому слід пуб-
лікувати свої прогресивні думки, досягнення та інший корисний
для цільової аудиторії матеріал.

______________________
1 Складено самостійно на основі джерела [2].
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Рис. 1. Складові «Я-брендінгу»1

2. Створити аккаунти в соціальних мережах і активно їх вести
та взаємодіяти з підписниками.

3. Здійснювати публікацію своїх статей на популярних інтернет
ресурсах, проводити вебінари та брати участь в конференціях,
майс тер-класах, зйомка на телебаченні.

Щоб досягти максимального ефекту, слід здійснювати вищена-
ведені вказівки у комплексі. 

При побудові персонального брендінгу слід уникати таких
помилок як: позиціонування, відсутність «великих вчинків»,
боязнь критики, помилки першого враження [3]. 

Отже, персональний брендінг — це візитівка, яка дає можливість
людям відчути зв’язок з нашими цінностями і переконаннями. 

Персональний брендінг відкриває нові можливості у формуван-
ні кар’єри. Слід пам’ятати, що персональний брендінг — регулярна
довготривала гра, інвестиція в себе, що неодмінно окупається.

Література

1. Що таке персональний брендінг? [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://teenbiz.ru/?p=92.

2. Сутність цілі та завдання брендінгу [Електронний ресурс]. — Режим
доступу до ресурсу: http://sites.google.com/site/brendings occult/brandings.

3. Персональний брендінг: найчастіші помилки [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.personafactor.ru/index.php?id1&article=64. 
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СПЕЦИФІКА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Гаврилюк С.Д.

І курс, група ЗФН-18-1м, 
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Дражниця С.А., к.е.н., доцент

У процесі розвитку фінансової системи країни важливе місце
займають фінансові послуги з управління активами інституційних
інвесторів. Наявність тимчасово вільних фінансових ресурсів та
завдання інституційних інвесторів не тільки зберегти, але й при-
множити свої активи спонукає їх до співпраці з компаніями, які
надають професійні послуги з управління активами. 

Варто зазначити, що сутність послуги як товару розкривають
насамперед фахівці з маркетингу, які вносять значний внесок у розви-
ток теорії послуг як специфічного товару, за допомогою якого необхід-
но задовольнити індивідуальні та суспільні потреби сьогодення. 

Для фінансової послуги характерними є особливі ознаки, а са -
ме: «чотири Н» [1, с. 51–52]: невідчутність фінансової послуги обу-
мовлює її нематеріальний характер; невіддільність від джерела
фінансових послуг; непостійність якості фінансових послуг — не
залежно від постійного удосконалення та моніторингу якості фінан-
сових послуг, вони формуються відповідно до попиту та потреб спо-
живачів; незбереженість фінансових послуг випливає з твердження,
що послугу неможливо наперед виготовити з метою подальшої реа-
лізації, оскільки її надання та споживання відбувається одночасно. 

Враховуючи спростування нами твердження про нематеріаль-
ний характер послуг, зокрема, це стосується допоміжних послуг
у сфері торгівлі фінансовими активами, результат яких матеріалізу-
ється у наборі певних даних, є актуальним та може бути збережений
протягом певного проміжку часу. 

Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»
діяльність з управління активами інституційних інвесторів визна-
чено як один із видів професійної діяльності на фондовому ринку,
а саме професійної діяльності компанії з управління активами, що
провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі від-
повідного договору про управління активами інституційних інвес-
торів [2]. 



22

Секція 1 Економічні перспективи України 

З огляду на уникнення розбіжностей з офіційним тлумаченням
фінансових термінів фондового ринку в цілому, поняття «послуги»,
«фінансові послуги», «фінансові послуги з управління активами
інституційних інвесторів» повинні трактуватися з позиції процес-
ного підходу.

До функцій фінансових послуг з управління активами слід від-
нести: мобілізація заощаджень приватних осіб, інвесторів, з на -
ступ ною трансформацією грошових коштів у позичковий капітал;
перерозподіл грошових коштів з метою використання на взаємови-
гідних умовах; фінансове обслуговування та забезпечення процесів
інвестування; вплив на грошовий обіг та прискорення обороту ка -
піталу; формування ринкових цін на окремі види фінансових акти-
вів; мінімізація ризиків. 

Компанії з управління активами — це юридичні особи, які про-
вадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів
та діють на основі ліцензії НКЦПФР. В результаті діяльності уста-
нови, що здійснюють управління активами отримують винагороду
від інституційних інвесторів, розмір якої зазначається в договорі. 

Отже, діяльність з управління активами належить до фінансо-
вих послуг з управління активами інституційних інвесторів, оскіль-
ки установи здійснюють свою діяльність на користь третіх осіб —
інвесторів з метою отримання прибутку (винагороди), розмір якої
встановлюється відповідно до регламенту інституційного інвестора.

Література

1. Мацук З. А. Фінансові послуги на ринку цінних паперів: теорія,
методологія, організація в Україні: монографія. Київ : КНЕУ, 2018. 240 с.

2. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006
р. №3480-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31. 

ПРИНЦИПИ ТА МОДЕЛІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Гапчич Д.М.

к.е.н., доцент кафедри управління та адміністрування
Полтавський інститут економіки і права

Постановка проблеми. Взаємовідносини між державою та орга-
нами місцевого самоврядування з приводу розподілу повноважень
та їх фінансового забезпечення характерні для всього періоду ста-
новлення і розвитку місцевого самоврядування. Їх існування
зумовлено неоднаковим рівнем розвитку різних адміністративно-
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територіальних одиниць і невідповідністю між видатковими потре-
бами та наявними доходами бюджетів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна, згідно з Конс -
титуцією, є унітарною державою, але так історично склалося, що
рівень економічного розвитку областей є різним. Для сталого соці-
ального забезпечення необхідно застосовувати механізм перерозпо-
ділу між доходами і видатками областей через Державний бюджет.
Відповідно, захист фінансово слабких місцевих властей та необхід-
ність надання громадянам держави певного рівеня суспільних
послуг, незалежно від того, на території якого регіону вони прожи-
вають, потребує введення фінансового вирівнювання, яке залежить
від обставин та рівня фінансової незалежності місцевих та регіо-
нальних властей, може залучати вертикальне вирівнювання (з цен-
трального уряду) та/або горизонтальне (між місцевою владою).

У процесі міжбюджетного регулювання, з метою фінансового
вирівнювання бюджетної забезпеченості економічного та соціаль-
ного розвитку відповідних територій, може здійснюватися рух бюд-
жетних коштів як по вертикалі, так і по горизонталі. 

В цілому міжбюджетні взаємовідносини грунтуються на тому,
що місцеві бюджети є структурно самостійними. 

В бюджетному унітаризмі суб’єктами міжбюджетних відносин
виступають органи законодавчої влади, центральні та місцеві орга-
ни виконавчої влади і органи місцевого самоврядування. 

Розкриваючи суть бюджетного федералізму, є підстави ствер-
джувати про суттєві відмінності в порівнянні з бюджетним уніта-
ризмом, адже бюджетний федералізм — це організація міжбюджетних
відносин в багаторівневій бюджетній системі, за якої в законодав-
чому порядку встановлені бюджетні права і обов’язки федерації та
суб’єктів федерації, визначені правила їх взаємодії на всіх стадіях
бюджетного процесу, кожен рівень бюджетної системи самостій-
ний, володіє власними фінансовими ресурсами і виконує закріпле-
ні за ним бюджетні повноваження. 

Діюча система міжбюджетних відносин характеризується низ-
кою не вирішених проблем, які не вдалось врегулювати під час про-
ведення реформи, що закінчилася прийняттям Бюджетного кодексу
України. Зокрема, основною проблемою залишається необґрунто-
ваний розрахунок обсягів трансфертів, що передаються з Дер жав -
ного бюджету до місцевих бюджетів, що майже повністю позбавляє
бюджети місцевого самоврядування фінансової самостійності.
Основною причиною недосконалості формули розподілу міжбю -
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джетних трансфертів залишається фактична та законодавча невиз-
наченість розмірів мінімальних соціальних стандартів (нормативів)
щодо надання населенню мінімально необхідного переліку послуг
та їх вартості (у сфері соціального захисту, охорони здоров’я, осві-
ти, культури, тощо).

Бюджетна система, так і міжбюджетні відносини зберігають не -
відповідність норм законодавчих актів між собою, що створює в про-
цесі формування, затвердження та виконання державного та місцевих
бюджетів правові колізії і потребує щорічного їхнього врегулювання
через Закон про Державний бюджет України на відповідний рік, при-
йняття додаткових законодавчих і нормативно-правових актів.

Так як Україна є унітарною державою, посилилися процеси роз -
будови моделі унітарної бюджетної системи та моделі унітарної сис-
теми оподаткування. Унітаризм за своєю суттю передбачає досить
жорстку централізовану систему державного управління, а відтак,
жорстку фінансову політику, в тому числі щодо бюджетної і податко-
вої систем. Українська модель організації бюджетної системи, вклю-
чаючи місцеві бюджети всіх рівнів та міжбюджетні взаємозв’язки,
реально почала формуватися з прийняттям нової Конституції, за
положенням якої законодавчо визнано інститут місцевого самовря-
дування. Це означає, що в державі визначено не тільки принцип
поділу державної влади по горизонталі на законодавчу, виконавчу
і судову, а й принцип поділу публічної влади по вертикалі.

Міжбюджетні взаємовідносини припускають реалізацію меха-
нізму фінансових взаємозв’язків, який забезпечить існування бюд-
жетної системи в умовах цілісності і єдності держави. Однак, коли
єдність бюджетної системи досягається через надцентралізацію
податкового потенціалу, порушується основна мета унітаризму —
досягнення компромісу інтересів центру і регіонів. Податки, одер-
жувані суб’єктами держави без права управління податковим меха-
нізмом, не можуть бути реально задіяні для стимулювання розвитку
економічного потенціалу регіонів з метою посилення їх фінансової
самостійності. Очевидно, повернення до ідеології централізованого
розподілу коштів бюджету передвіщає відхід від закріплених Конс -
титуцією України принципів місцевого самоврядування, в тому
числі в бюджетно-податковій сфері.

Таким чином, можна стверджувати, що процес реформування
міжбюджетних взаємовідносин перебуває в стані розробки. З при-
воду цього виникає багато пропозицій та розбіжностей у підходах
до вирішення цієї проблеми. Треба створити правову основу для
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використання такого інструменту міжбюджетних взаємовідносин,
як внески територій до Державного бюджету України. При цьому
має бути застосовано не механічні розрахунки, а об’єктивні крите-
рії на основі системи соціально-економічних нормативів. Слід
запровадити також механізм, який би регулював передані доходи
з одного бюджету в інший бюджет.

Висновки. Отже, існуюча система організації міжбюджетних
відносин в Україні характеризується надмірною централізацією
бюджетних ресурсів, нечіткістю розподілу видаткових повнова-
жень між різними рівнями влади та фактично утриманським харак-
тером функціонування органів місцевого самоврядування, що
позбавляє останніх фінансової ініціативи щодо соціально-еконо-
мічного розвитку територіальних громад. 
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ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
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Науковий керівник: Домбровська Л.В., к.е.н., доцент

Ефективне функціонування підприємства в довгостроковій пер-
спективі, забезпечення високих темпів його розвитку та підвищення
конкурентоспроможності в умовах ринкового середовища в значній
мірі визначаються рівнем управління його фінансовою діяльністю,
яке являє собою вид професійної діяльності, направленої на управ-
ління фінансово-господарським функціонуванням підприємства. 

Елементи, які включає управління фінансовою діяльністю під-
приємства, представлені на рис. 1.
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Рис. 1. Елементи управління фінансовою діяльністю підприємства 

Як і кожна управлінська система, управління фінансовою ді -
яльністю підприємства передбачає наявність певною об’єкту управ -
ліннях. Таким об’єктом виступають фінанси підприємства і його
фінансова діяльність. У процесі формування фінансових ресурсів
і фінансової діяльності менеджер приймає рішення щодо структури
та обсягу власних коштів підприємства, використання для їх збіль-
шення зовнішніх та внутрішніх джерел, залучення позикового
капіталу й створення оптимальної його структури.

До основних завдань управління фінансовою діяльністю під-
приємств варто віднести такі:

1) визначати загальний обсяг потреби у фінансуванні діяльнос-
ті підприємства на майбутній період;

2) визначати найефективніші джерела отримання коштів;
3) забезпечити найефективніше використання сформованого

обсягу фінансових ресурсів, насамперед за такими напрямами:
сплата податків, повернення боргів (кредитів) і сплата відсотків,
виплата доходів власникам та інвесторам, виробничий і соціальний
розвиток підприємства;

4) оптимізувати обсяги надходження і витрачання грошових
коштів на підприємстві шляхом вибору ефективних форм грошо-
вих розрахунків, мінімізації сум податкових платежів та скорочен-
ня операційного циклу;

5) максимізувати суму прибутку при допустимому рівні ризику
на основі управління доходами та управління витратами;
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6) зменшувати рівень фінансового ризику під час виконання
господарських операцій, шляхом диверсифікації видів діяльності,
страхування і формування резервів;

7) забезпечити фінансову рівновагу підприємства на основі фор -
мування ефективної структури джерел фінансування його діяльності.

Отже, управління фінансовою діяльністю як одна з основних
функцій апарату управління підприємством набуває ключової ролі
в умовах ринкової економіки. 

КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Германович І.І.

І курс, група ФБСС-52-18, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

ВНЗ «Університет «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л.В., к.е.н., доцент

Одним із найважливіших аспектів фінансового менеджменту
на підприємстві, особливо в умовах ринкових реформ в економіці
України, є процес управління грошовими потоками. У результаті
ефективного управління грошовими потоками забезпечується пла-
тоспроможність і ліквідність підприємства, що є запорукою фінан-
сової стійкості та стабільного функціонування.

Концепції та підходи до управління грошовими потоками існува-
ли у різні історичні періоди, в залежності від запитів користувачів еко-
номічної інформації, проте до сьогодні не вироблено на основі цих
концепцій єдиних економічних трактувань, що стосуються грошових
потоків. Тому нами були розглянуті існуючі концепції та підходи до ро -
зуміння сутності поняття «управління грошовими потоками» та ін ших
суміжних понять, мети і завдання управління грошовими потоками. 

Враховуючи особливості проведення аналітичної роботи на під -
приємствах різних видів економічної діяльності, вважаємо за доціль-
не зазначити, що жоден з перелічених підходів не застосовується
у «чистому вигляді». Найбільш пристосований для управління гро-
шовими потоками буде системний підхід, який поєднуватиме облі-
ковий підхід та концепцію вартості грошей у часі, оскільки, врахо-
вуючи те, що аналітика цікавить не просто достовірність, точність
організації та методики управління грошовими коштами, але й пред -
ставлення цієї інформації у різних часових проміжках.
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КОНЦЕПЦІЇ

ПІДХОДИ

Концепція під-
приємницького
ризику

Об’єктивність оцінки грошових потоків за про-
гнозами економічних вигод залежить від того,
наскільки точно дано прогноз. Чим більш точно
фінансовий менеджер «вгадає» у своїх рішеннях
можливий хід подій, тим менше рівень підпри-
ємницького ризику.

Концепція гро-
шових потоків

Основний зміст концепції становить розробка
політики підприємства із залучення грошових
потоків, організації їх руху, підтримування їх
у певному якісному стані. Фінансовий менеджер
повинен знати, яка кількість грошових коштів
необхідна для погашення зобов’язань, виплати
дивідендів, коли буде отриманий надлишок гро-
шових коштів, в який проміжок часу фірма від-
чуватиме дефіцит грошових коштів.

Концепція грошо -
вого кругообігу

Гроші можуть бути конвертовані в запаси, дебі-
торську заборгованість і назад в гроші, замикаю-
чи цикл руху оборотного капіталу компанії. Коли
грошовий потік зменшується або перекривається
повністю, виникає явище неплатоспроможності.

Концепція вар-
тості грошей
в часі

Грошова одиниця сьогодні і грошова одиниця,
яка може бути отримана в майбутньому нерівно-
цінні: сьогоднішні надходження набагато цінні-
ші, ніж майбутні. Іншими словами, одна і та ж
гро шова сума має різну цінність в часі за відно-
шенням до даного поточного моменту часу.

Традиційний 
підхід

Управління грошовими потоками розглядаєть ся
як управління поточним залишком грошових кош -
тів фірми, що розпочинається з мо менту надход-
ження грошових коштів на ра хунок підприємства,
а призупиняється в мо мент здійснення останнього
платежу компанією.

Альтернативний
підхід

Розглядає управління грошовими потоками як
мистецтво, що переходить в науку управління
короткостроковими ресурсами для підтримки
поточної діяльності, мобільності фондів та опти-
мізації ліквідності.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Глузький М.Ю.

ІІІ курс, група ЗМн-16-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Кучмєєв О.О., к.п.н.

Ефективність організації обліку та проведення аналізу оплати
праці в сучасних умовах істотно залежить від розвитку інформацій-
них технологій.

Неодмінною умовою підвищення ефективності управлінської
праці є оптимальна інформаційна технологія, що володіє гнучкістю,
мобільністю й адаптивністю до зовнішніх впливів. Інформаційна
технологія припускає уміння грамотно працювати з інформацією
й обчислювальною технікою [2, с. 98]. 

Заробітна плата — основне джерело доходу робітників і служ-
бовців; з її допомогою здійснюється контроль за мірою праці і спо-

Економічний 
підхід

Попит на грошові кошти не відрізняється від
попиту на будь-які інші активи підприємства;
вимірювання вигоди від накопичення грошо-
вих коштів, пов’язане з транзакційними витра-
тами і майбутніми потребами.

Інституціональний
підхід

Залишок грошових коштів залежить від вели-
чини реалізації і як показують дослідження
фірм, що працюють в США, наявність високих
заробітних плат призводить до збільшення
залишку грошових коштів на рахунках фірми.

Вартісний підхід Грошові потоки залежать від макроекономічних
умов. Сукупний попит визначає величину реалі-
зації, і відповідно, розмір грошового потоку.
У ви падку, якщо грошового потоку недостатньо,
підприємства залучають зовнішнє фінансування.

Обліковий підхід Мета підходу — виявлення причин, що спри-
чинили відсутність надходження грошових
потоків чи навпаки, наявність надходження
додаткових грошових потоків, а також опера-
тивне прийняття рішень за наслідками вище-
наведених операцій.
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живання; вона використовується як найважливіший економічний
важіль управління економікою. 

Найбільш розповсюдженими програмними продуктами з авто-
матизації обліку праці та її оплати на території України є програми
таких розробників, як «1С», «ПАРУС-Підприємство», «Галактика»,
«БЕСТ ЗВІТ» та ін. [3, с. 214].

Програма «1С: Бухгалтерія» на сьогоднішній день є фактичним
стандартом у галузі засобів автоматизації бухгалтерського обліку.
До того ж платформа «1С: Підприємство 8» була створена з врахуван-
ням застосування попередньої платформи «1С: Підприємство 7.7»,
яку використовують десятки тисяч підприємств [1]. 

Тому підприємствам для удосконалення обліку розрахунків
з оплати праці доцільно буде перейти саме на «1С: Бухгалтерія 8»,
яка містить конфігурацію «1С: Зарплата і Управління Персоналом 8
для України». Конфігурація «1С: Зарплата і Управління Персо на -
лом 8 для України» призначена для комплексної автоматизації роз-
рахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підпри-
ємств. Це прикладне рішення нового покоління, в якому враховані
як вимоги законодавства, так і реальна практика роботи підприєм-
ства. Упровадження програми дозволить вести облік в єдиній
інформаційній базі від імені декількох організацій — юридичних
осіб, а також індивідуальних підприємців, які з точки зору органі-
зації бізнесу складають єдине підприємство [1]. 

Отже, автоматизована обліково-аналітична система розрахун-
ків з оплати праці може бути реалізована за допомогою різного про-
грамного забезпечення, гнучка до змін у законодавстві й частково
дає вносити ці зміни без втручання спеціалістів. 

Однак розробки у даному напрямі ще не завершені та можуть
продовжуватися, адже у процесі вдосконалення обліку розрахунків
з оплати праці завдяки інформаційним технологіям необхідно вра-
ховувати особливості того чи іншого підприємства. 

Таким чином, застосування автоматизованих облікових систем,
насамперед у бухгалтерському обліку та аналізі оплати праці, дозво-
ляє спростити розрахункові операції, зменшити кількість помилок,
підвищити впорядкованість інформації в облікових регістрах.
Найголовнішою з переваг використання інформаційних технологій
є одержання необхідної інформації у найкоротші строки, що дає
змогу підвищити оперативність прийняття управлінських рішень
на підприємстві. 
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Формування стратегії розвитку роздрібної торговельної мережі
є важливою складовою управління розвитком підприємств роздріб-
ної торгівлі, у тому числі на процесно-орієнтованих засадах.
Системний підхід до розуміння процесів управління на підприєм-
ствах, його складність, різноспрямованість дій обумовлюють неод-
нозначність стратегічних напрямів діяльності. 

Для процесно-орієнтованої системи управління характерна
постійна оптимізація бізнес-процесів. Для цього необхідні критерії
(показники), за якими можна визначити ефективність діяльності
підприємства, а також впроваджувати покращення. Вибір і обґрун-
тування системи показників є важливим методологічним аспектом
в аналітичних процедурах. Від того, наскільки показники повно
й точно відображають сутність досліджуваних явищ, залежать ре -
зультати оцінювання. 

Ключові управлінські процеси, такі як бізнес-планування про-
гнозування, бюджетування, передбачають розрахунок показників
ефективності підприємства. Завдяки збалансованій системі показ-
ників підприємство може більш оптимально управляти своїми фі -
нансовими ресурсами та досягати стратегічних цілей. 
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Як відомо, головною ціллю бізнесу є позитивна динаміка при-
бутку, а для її досягнення підприємствам роздрібної торгівлі необхід-
но постійно спрямовувати свої зусилля на вирішення наступних
основних задач: збільшення обороту в магазинах, оптимізація опера-
ційних витрат, збільшення доходності від роботи з постачальниками.

Для збільшення віддачі від співпраці з постачальниками необ-
хідно бути для них інвестиційно привабливими, знати свої перева-
ги і максимально їх використовувати, стимулюючи постачальника
вкладати кошти у просування своїх товарів. 

У сучасному динамічному середовищі, на ринку з високою кон -
куренцією та вибагливими клієнтами найбільш конкурентоспро-
можними є ті підприємства, бізнес-процеси яких мають коротші
терміни. Якщо у підприємства термін обробки замовлення та від-
вантаження продукції хоча б на 5–20% менше, ніж у конкурента, то
конкурентна позиція такого підприємства є досить високою. По -
дібні вимоги пред’являються і до управлінських процесів, що спри-
яє прийняттю більш своєчасних рішень, які забезпечують вижи-
вання і конкурентоспроможність підприємства.

При оптимізації бізнес-процесу часом має місце ефект проти-
лежної дії [1]. Іншими словами, виявляється, що при покращенні
одних параметрів бізнеспроцесу можуть погіршуватись інші.
Наприклад, якщо розглянути сукупність таких показників, як вар-
тість, час та якість, то покращення будь-яких двох із них часто при-
зводить до погіршення третього. 

Особливістю також є факт того, що практично весь ланцюжок
від процесу закупівлі до продажу товару перебуває в зоні відпові-
дальності так званого категорійного менеджменту. При цьому оці-
нюється робота не кожного підрозділу окремо, а її ефективність
в розрізі усього логістичного ланцюжка. 

Таким чином, для підприємств роздрібної торгівлі більш харак-
терна функціональна система управління з частковим використан-
ням процесного підходу, що посилює актуальність переходу на про-
цесно-орієнтовану систему управління, за якої бізнес-процеси
(процеси, що спрямовані на задоволення потреб споживача резуль-
татів процесу) будуть первинними. 

Література
1. Грищук Д.В., Васильців Т.Г. Організаційно-економічні механізми впро -

вадження процесно-орієнтованої системи управління на підпри ємст вах роз -
дрібної торгівлі. Науковий вісник Національного лісотехнічого університету
України. Серія екон. Львів : РВВ НЛТУ України, 2016. Вип. 26.6. С. 281–287. 
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ 
ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТУВАННЯ

Гончар О.Ю.

І курс, група ЗФН-18-1м, 
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Трещов М. М., к.е.н., доцент

Стан економіки країни значною мірою залежить від адекватно-
го функціонування банківської системи, а кредитування банками
економічних суб’єктів є одним із драйверів, що відіграє важливу
роль у розвитку пріоритетних галузей, забезпеченні економічного
зростання, формуванні конкурентоспроможності країни на світо-
вому ринку. Кредитування населення, зокрема, як важлива складо-
ва банківської діяльності має різновекторний вплив на економіку
на мікро- та макрорівнях, а саме на розвиток окремого банку як
суб’єкта кредитних відносин, банківської системи, ряду галузей,
а також сприяє формуванню платоспроможного попиту, зростанню
кінцевого споживання, розширеному відтворенню робочої сили як
важливого фактора виробництва, підвищенню рівня життя насе-
лення, забезпеченню соціальних стандартів. 

Макроекономічна нестабільність в Україні справила негативний
вплив на розвиток банківського кредитування населення, спричи-
нивши різке зниження кредитоспроможності позичальників, знач-
не погіршення якості кредитного портфеля, зменшення обсягів
кредитування, що, відповідно, призвело до несприятливих наслід-
ків для банківської системи та економіки в цілому. Все це засвідчило
вразливість банківського кредитування населення в умовах мінли-
вості зовнішнього середовища, недостатню захищеність від ризи-
ків, а також дуалістичний характер його впливу на економіку країни. 

Водночас в умовах трансформації економіки виникає потреба
в обґрунтуванні напрямів удосконалення банківського кредитуван-
ня населення в Україні на інноваційних засадах, адекватних вимо-
гам сучасного клієнтоорієнтованого середовища, що сприятиме
зростанню позитивного впливу на економіку.

Для задоволення первинних потреб може використовуватись кре -
дит на придбання, будівництво нерухомості, транспортних засобів,
побутових товарів та послуг, а для вторинних — кредити на оплату
навчання, охорону здоров’я, туризм. 
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Кредитування населення має досить важливе значення для бан -
ку. Проте, формування високоризикового портфеля кредитів для
населення може спричинити виникнення проблемної заборгованос-
ті, що матиме зворотній вплив на діяльність банку. Внаслідок непо-
вернення позик кредитор не лише позбавляється доходу, а й втрачає
власні кошти, які були передані позичальнику. Це призводить до
ускладнень щодо здійснення виплат за зобов’язаннями банку. 

Виконуючи контрольно-стимулюючу функцію, банківський кре -
дит для населення також справляє вплив як на позичальника, так
і на кредитора. Позичальник завдяки контролю з боку банку має
стимул до активної праці, прагне отримувати більший дохід, щоб не
втрачати свою платоспроможність і бути в змозі вчасно розрахува-
тися з банком. Кредитор при цьому здійснює контроль для зниження
ризику неповернення кредиту та забезпечення отримання заплано-
ваного доходу, а це як і за попередньої функції супроводжується
збільшенням прибутку, відрахувань до бюджету, що забезпечує мож -
ливість зростання державних видатків і має опосередкований вплив
на економічні процеси. Напрям вектору впливу на макрорівні ана-
логічний описаному при розгляді попередніх функцій. 

Необхідно зауважити, що банківське кредитування населення має
якісний та кількісний вплив на економіку, який повинен досліджу-
ватися за допомогою побудови структурно-логічних схем, причин-
но-наслідкових зв’язків та з використанням низки показників, що
дасть змогу виявити, який саме вплив справляє кредитування насе-
лення банками, і виміряти ступінь такого впливу. Тому потрібно
використовувати комбінований функціонально-кількісний аналіз,
для здійснення якого необхідно обґрунтувати методику проведення
такого аналізу та визначити, які показники повинні бути використані. 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гріненко Т.П.

ІІІ курс, група ЗОО-16-1, спеціальність «Облік і оподаткування»,
Інститут економіки і менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., професор

Економічна історія свідчить, що розвиток фінансової системи
суттєво впливає на економічне зростання. Вчені аргументували, що
добре функціонуючі банки «заохочують» технологічні інновації,
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розпізнаючи і фінансуючи підприємців з кращими можливостями
успішного розвитку нових виробів та здійснення творчих процесів
виробництва. 

Вперше проблему взаємозв’язку фінансової системи та еконо-
мічного зростання досліджував Й. Шумпетер, розглядаючи фінан-
сове посередництво як чинник «творчого руйнування». На його думку,
банківська система відіграє істотну роль у перерозподілі ресурсів
від старих виробників до нових, сприяючи, таким чином, еконо-
мічному зростанню. 

Велика кількість наукових досліджень свідчить, що фінансовий
розвиток сприяє економічному зростанню, навіть після пояснення
інших його детермінант. Внаслідок його сильного впливу на еконо-
мічне зростання фінансовий розвиток сприяє скороченню бідності.
Історичний досвід промислових країн і досвід країн, що розвивають-
ся сьогодні, вказують на інший важливий урок. Здорові суспільні
фінанси і стійка валюта є ключовими детермінантами розвитку при-
ватних фінансових інституцій. Одна з важливих функцій фінансових
систем — переміщення ризику до бажаючих нести його. Фінансові
контракти можуть допомагати об’єднувати і диверсифікувати ризики. 

Дослідники цього питання приходять до висновку, що фінан-
совий розвиток має тенденцію зменшувати сукупну економічну
мінливість. Це важливий механізм страхування для бідних верств
населення, оскільки економічні кризи збільшують кількість бідних. 

Фінансові ринки виникають, щоб зменшити інформаційні витра-
ти запозичення, кредитування і здійснення трансакцій. Вони забезпе-
чують платіжні послуги, які полегшують обмін товарами і послугами,
мобілізують заощадження, розміщують кредит і контролюють пози-
чальників. Оцінюючи альтернативні інвестиції і контролюючи дії по -
зичальників, фінансові посередники долають інформаційні проблеми
і збільшують ефективність використання ресурсів. Фінансові активи
з привабливими властивостями, ліквідністю і характеристиками ризи-
ку заохочують заощадження у фінансовій формі. Внесок фінансо-
вої системи в економічне зростання і скорочення бідності залежить
від кількості і якості її послуг, її ефективності та поширеності. 

В економічно розвинених країнах фінансові установи включа-
ють банки, страхові компанії, пенсійні фонди, різні інвестиційні
схеми, обов’язкові ощадні схеми, ощадні банки, кредитні спілки,
ринки цінних паперів тощо. 

У країнах, що розвиваються, дуже важливу роль відіграють пер-
соніфіковані типи кредитування з механізмами енфорсмента, за сно -
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ваними на місцевій репутації і групових нормах. Капітало вкла -
дення поряд зі створенням нових технологій, підвищенням рівня
освіти населення, включенням в систему міжнародного поділу пра ці,
відноситься до числа найважливіших чинників сталого економіч-
ного зростання. Дослідження питань взаємозв’язку рівня розвитку
фінансової системи та економічного зростання дозволяє сформу-
лювати ряд основних положень: ефективність фінансової системи має
прямий зв’язок з темпами економічного зростання; фінансова систе-
ма в цілому є чинником економічного зростання; на різних етапах
економічного розвитку переважають різні механізми росту: в країнах,
що розвиваються, економічне зростання відбувається внаслідок нако-
пичення капіталу, в розвинених — за рахунок ефективності факторів
виробництва; напрями економічного зростання в країнах, що розви-
ваються, асоціюються з банками, в розвинених — з ринками.

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Грищенко Д.С.

ІІІ курс, гр.ОО-31/17, спеціальність «Облік та оподаткування»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник Фурман С.С.

На сьогодні малий бізнес в Україні стикається з великою кіль-
кість труднощів та проблем. Так, одна з головних проблем організа-
ції малого бізнесу є відсутність в основної маси населення резерву
фінансових засобів, потрібних для започаткування власної справи.
Також достатньо серйозною проблемою є відсутність закладів, які
можуть допомогти підприємцю інформацією та знаннями, щодо
організації справи. 

Зокрема, проблематично отримати систематизовану інформа-
цію щодо:

– отримання дозвільних документів на діяльність; 
– необхідного документообороту; 
– вибору потрібної групи оподаткування, а також потрібних

КВЕДів;
– системи оподаткування, відповідно до вибраної групи діяль-

ності;
– штрафування;
У сфері підтримки та забезпечення стабільного розвитку малого

бізнесу на рівні державних програм підтримки також є ряд проблем:
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– неможливість отримання адекватного кредитування на свою
справу;

– жержавні банківські установи не мають ніяких програм для
малого бізнесу щодо низької кредитної ставки, не надають ніяких
пропозицій на відстрочення повернення кредитів;

– відсутність пільгових канікул;
– відсутність програм державної підтримки;
– навіть коли створюються невеликі програми підтримки ма ло го

бізнесу, по-перше, про це належним чином не інформують, а по-дру -
ге, ці програми часто не отримують фінансування і тому не працюють. 

Досвід європейських країнах вказує шляхи вирішення цих про-
блем, де сформували стійкі робочі схеми розвитку малого бізнесу,
з отриманням доходів, як і самими учасниками малого бізнесу, так
і державою. 

Так у Швеції, кожен новачок на стадії запуску свого бізнесу має
можливість отримати гранти або дотації, в тому числі і від держави.
Їх розмір дорівнює 20 000 Ђ і цілком здатний вирішити масу про-
блем: від оренди до залучення персоналу. 

У Німеччині кожен корінний житель, який вирішив зайнятися
підприємництвом, може без проблем отримати пільговий державний
кредит до 50 тис. євро на 20 років. Протягом перших 2-х років можна
користуватися коштами безоплатно — не потрібно оплачувати ні
заборгованість, ні відсотки по кредиту. Наступні 8 років необхідно
вносити в банк тільки пільгові відсотки, що складають 4–5% річних.
А саму суму заборгованості необхідно погашати тільки з одинадця-
того року видачі кредиту. Крім того, урядом ФРН компенсується
проведення різних досліджень і наукових робіт до 40 тис. євро.

Отже, витрати малого бізнесу набагато нижчі, ніж у великих
компаній, завдяки пільговому оподаткуванню, дотаціям держави
і низьким розцінками на оренду офісів. Зрозумівши вигоди малого
бізнесу, великі компанії стали дробитися. Тому зараз в Німеччині
важко відрізнити малу фірму, від частини великого холдингу. Дрібні
фірми, що входять до складу великої компанії, стали дуже приваб-
ливими для іноземних інвестицій в зв’язку з незначними витрата-
ми. Тому в останні роки спостерігається зростання американських,
японських і шведських інвестиційних вкладень у науково-дослідні
малі компанії Німеччини. Таким чином щороку з-за кордону залу-
чається до 270 млрд. євро. Державі це дуже вигідно.

Отож, корінь проблем малого бізнесу в Україні полягає в тому,
що, на відмінну від європейських держав, в Україні не надається
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необхідна фінансова допомога та не створюються належні умови
для розвитку малого бізнесу, що дозволило б в пролонгованому тер-
міні отримувати прибутки та додаткові робочі місця від цих підпри-
ємств, а у кінцевому результаті більше доходів. 

СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО

КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Гук Р.Ю.,

IІІ курс, група ФН-31, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Білоцерківський інститут економіки та управління 
Університету «Україна» 

Науковий керівник: Цибок В.О., старший викладач

Реальність зміни клімату та умов ведення сільського господар-
ства в Україні потребують негайної розробки спеціальної програми
адаптації агропромислового комплексу країни до стабільного роз-
витку в нових кліматичних умовах. Необхідно уточнювати прогноз-
ні зміни клімату в районах сільськогосподарського виробництва,
на основі яких можна буде розробляти цільові програми розвитку
конкретних регіонів. 

Так, результатом, проведених Інститутом екологічної експертизи
«Зелений стандарт», досліджень щодо майбутніх глобальних змін клі-
мату є Проект «Національна програма реагування на кліматичні змі -
ни в Україні», в якому йдеться про те, що Україну в найближчій пер-
спективі (залежно від місця розташування агрокліматичного району)
очікує значне підвищення температури, збільшення сили вітрів, уча-
щання штормових циклонів, лісних і степних пожарів. Зазначено, що
територія України буде розділена на три кліматичних зони: західний
регіон, схід і частина центра (Дніпропетровська та Кіровоградська
області), а також південні причорноморські області [2].

Крім цього, фахівці установ Відділення наук про Землю НАН Ук -
раїни розробили проект концепції Державної цільової науково-техніч-
ної програми комплексних досліджень клімату України (Кліматичної
програми України), в якій відзначено гостру необхідність активізувати
проведення наукових досліджень, спрямованих на розроблення про-
гнозу регіонального клімату України та виявлення подальшої динамі-
ки кліматичних параметрів під впливом глобальних кліматичних змін,
вивчення впливу зміни клімату на соціально-економічну, продо-
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вольчу та екологічну ситуацію в Україні, розроблення рекоменда-
цій щодо адаптації до зміни клімату окремих галузей АПК. Це,
в свою чергу, потребує подальшого удосконалення методів моніто-
рингу, прогнозування, оцінки ризику, введення в оперативну прак-
тику інформаційно-аналітичних систем попередження та інформу-
вання органів управління та населення з питань виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру [1].

На жаль, поки що, кліматичний фактор на практиці не врахову-
ється як сільськогосподарськими товаровиробниками, так і профіль-
ними міністерствами, що може призвести в майбутньому до великих
соціально-фінансових втрат, до неефективного розподілу зовнішніх
і внутрішніх інвестицій та до гальмування розвитку АПК в цілому.

Враховуючи, що страхування надає суттєву фінансову допомо-
гу підприємствам АПК при відновленні нормальної виробничої
діяльності, порушеної в результаті настання страхових випадків,
про понуємо забезпечити його ефективність в Україні шляхом вжит -
тя наступних заходів: 

по-перше, сформулювати і законодавчо закріпити чітку страте-
гію розвитку української моделі страхування в агропромисловому
комплексі країни з врахуванням особливостей функціонування
кожної його сфери, особливо сільського господарства, яке найбіль-
шою мірою відчуває вплив природно-кліматичних факторів; 

по-друге, при розробці спеціальних програм адаптації регіонів
України до нових кліматичних умов, крім науково-обгрунтованої
сівозміни, та практики ротації культур, слід враховувати ще й зміну
аграрної спеціалізації агрокліматичних районів, структуру посівних
площ, корегування агротехнічних прийомів навіть з можливим
обмеженням (в разі необхідності) розвитку сільськогосподарського
виробництва в окремих (максимально проблемних та найбільш
ризикованих) регіонах та, відповідно до зазначеного, й розробку,
спрямованість та специфіку страхування. 

Література

1. Постанова КМУ «Регіональні зміни клімату в Україні на фоні
глобальних кліматичних процесів» від 27 січня 2010 р. № 13 [Електронний
ресурс]. — Електрон. дан. — Режим доступу : http://www.nau.ua. вільний.
Назва з екрану.

2. Проект Інституту екологічної експертизи «Зелений стандарт» «На -
ціо нальна програма реагування на кліматичні зміни в Україні» [Елект рон -
ний ресурс]. — Електрон. дан. — Режим доступу : http://www. ukragro con -
sult.com. вільний. Назва з екрану.



40

Секція 1 Економічні перспективи України 

КОРПОРАТИВНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
У ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Довгенко В.І.

ІV курс,  група ФН-15-4, спеціальність «Фінанси та кредит»
Кіровоградський інститут розвитку людини 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Л.М., старший викладач

Становлення й розвиток вітчизняної податкової системи свід-
чать про її важливу роль у формуванні та розподілі фінансових
ресурсів держави. Система оподаткування має також стимулювати
функціонування й ділову активність підприємницьких структур,
тобто ту ланку господарської діяльності, де створюється фінансо-
вий потенціал країни. Втім, надмірне податкове навантаження на
виробників через мінливість умов господарювання, гостру потребу
в наповненні бюджету, нестабільність і громіздкість податкового
законодавства, а також недосконалість податкової системи нега-
тивно позначаються на діяльності суб’єктів господарювання.
Підприємці змушені відмовлятися від легальних методів господа-
рювання та ухилятися від сплати податків. За таких обставин віт-
чизняним підприємствам не обійтися без податкового планування.

Одним зі способів нівелювання негативного впливу цих факто-
рів на фінансовий стан підприємств і економіку держави в цілому
є вибір ефективної податкової політики підприємства. За високого
рівня податкового навантаження це допоможе витримати нерів-
нозначні умови конкуренції, підвищити життєздатність підприєм-
ства та забезпечити необхідний рівень податкових надходжень до
державного бюджету.

Податкова політика підприємства залежить від багатьох факто-
рів, у т. ч. від державної податкової політики, яка істотно впливає
на рівень податкового навантаження. Під податковою політикою
підприємства розуміють систему заходів, що проводяться ним
у сфері податкового обліку, нарахування і сплати податкових плате-
жів, податкового планування. Ефективність сучасного бізнесу
визначається не тільки рентабельністю, а й обсягами витрат на його
ведення. Податкове планування дає змогу знизити витрати на спла-
ту податків на основі оптимізації податкових платежів. Через неста-
більність і недосконалість податкового законодавства України на
шляху створення успішного бізнесу постає ряд проблем і перепон.
Більшість зарубіжних компаній у подібній ситуації використовують
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ефективний метод зниження податкових виплат — оптимізацію
податків. Оскільки з оподаткуванням пов’язана виробнича, фінан-
сова, господарська діяльність підприємства на всіх етапах (від при-
йняття рішення про його створення до його повної ліквідації),
податкове планування є невід’ємною частиною системи фінансо-
вого управління на підприємстві.

Дослідивши теоретичне і практичне значення методів податко-
вого планування, ми дійшли висновку, що спеціальні методи
податкового планування застосовуються на стадії розробки й вибо-
ру альтернативних варіантів оподаткування. Розрахунково-аналі-
тичний І нормативний методи використовуються при аналізі
податкового поля підприємства та розрахунку податкових платежів
за альтернативними варіантами оподаткування. Загальні методи
є практичними, адже саме вони забезпечують розрахунок результатів
при використанні спеціальних методів. Слід зауважити, що підбір
спеціальних методів здійснюється залежно від виду (типології) по -
даткового планування. За результатами проведеного аналізу визна-
чається ефективність кожного з підібраних варіантів оподаткування
(з допомогою методів мікробалансів, графоаналітичних залежнос-
тей, матрично-балансового, статистичних або економіко-матема-
тичного моделювання) та вибирається оптимальний варіант.

Підсумовуючи викладене, доходимо таких висновків. По-перше,
при визначенні податкового планування застосовується два концеп-
туальних підходи; 1) під податковим плануванням розуміють процес
планування підприємством податкових платежів на майбутній
період; 2) увага зосереджується на такій складовій податкового пла-
нування на підприємстві, як оптимізація податкових платежів.

ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Дубенюк Т.В.

І курс, група ЗПТБД-18-1м, 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Дражниця С. А., к.е.н., доцент

Впровадження реформ у національне господарство України
стає однією з важливих проблем стратегічного розвитку економіки.
У міру розвитку виробничого сектора, набуття ним класичних рис,
проблема збуту продукції буде зростати — це вихідна передумова
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розвитку сфери обігу: від виробника товарів до кінцевого спожива-
ча, включаючи елементи ринкової інфраструктури. Формою реалі-
зації такої взаємодії на даному етапі розвитку економіки є торгівля —
«…вид економічної діяльності у сфері товарообігу і просування від
виробника до споживача у формі купівлі-продажу та надавання
пов’язаних із цим послуг» [1]. 

Загальновизнаним фактом вважається те, що оптова торгівля
не завершує процес обігу товарів, а передбачає їх подальший пере-
продаж. Вона покликана здійснювати довготривалі зв’язки між ви -
робничими підприємствами та роздрібною торгівлею, забезпечува-
ти раціональну організацію товаропросування. 

Оптова торгівля за своєю інституційною, функціональною та
організаційною сутністю є формою встановлення ділових та еконо-
мічних зв’язків між бізнес-структурами сфери обігу з приводу за -
купівлі-продажу крупних партій товару з метою їх подальшого
перепродажу або професійного використання й отримання соціаль -
но-економічного ефекту. Оптова торгівля виконує роль посередни-
ка та організатора руху товарів, тому місцем її здійснення є товар-
ний ринок, де сконцентровані оптові і комерційні посередники
(оптові продавці) і на який виноситься попит колективних набува-
чів товарів і послуг (оптових покупців). 

Вважаємо, що функції, які виконує оптова торгівля, розкрива-
ються та показують її роль у процесах формування ринкового про-
стору як на макро-, так і на мікрорівні. Так, зокрема, функції оптової
торгівлі на макрорівні об’єднують процеси, спрямовані на встанов-
лення та регулювання взаємовідносин оптових підприємств із свої-
ми партнерами в сфері виробництва та роздрібної торгівлі.

Макроекономічні функції оптової торгівлі трансформуються на
мікрорівні в різнобічні підфункції або функції оптових підприємств.
Функції підприємств оптової торгівлі на мікрорівні охоплюють безпо-
середньо відносини оптових підприємств з їх комерційними партне-
рами, а також іншими учасниками системи господарських відносин. 

Проведений огляд функцій оптового підприємства дозволив
виявити, що характерною особливістю підприємств оптової торгів-
лі з повним циклом обслуговування є поєднання в їх діяльності
комерційних і технологічних функцій. Загальновизнаним фактом
вважається те, що комерційні функції підприємств оптової торгівлі
становлять основу торговельної діяльності, в той час, як технологіч-
ні функції становлять основу діяльності їх складів і включають ком-
плекс заходів, пов’язаних із нагромадженням на складах необхідних
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запасів товарів, перетворенням виробничого асортименту в торго-
вельний, підготовкою товарів до продажу споживачам, організаці-
єю транспортно-експедиційних операцій [2, с. 311].

З огляду на те, що для кожного торговця організація оптової
купівліпродажу товарів є однією з пріоритетних функцій, вважає-
мо, що спеціалізація підприємств оптової торгівлі з виконання цієї
функції передбачає: вивчення постачальників та покупців товарів;
встановлення з ними ділових контактів; організацію оптових заку-
півель товарів та їх продажу.

Орієнтація на споживача є відмітною рисою нової ролі та функ -
 ціо нального призначення оптового посередника в сфері товарного обі -
гу. Отже, сукупність функцій, що виконують різні типи оптових тор -
 говельних підприємств, визначає їх місце та роль у системі розподілу.
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ЕТИЧНІ ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Дученко Ю.В.

ІІІ курс, група ЗФн-16-1, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Практичну діяльність у кожній організації здійснюють конк-
ретні менеджери і виконавці відповідно до своїх функцій і посадо-
вих обов’язків, які можуть бути зафіксовані у документах (посадо-
вих інструкціях) або ж становити предмет усних домовленостей.
Але досвідчені фахівці добре знають: жодна найретельніша інструкція
не може визначити всі аспекти дій. Тому нерідко всупереч інструк-
тивним документам чи постановам, працівники керуються власни-
ми уявленнями і цінностями під час виконання тієї чи іншої робо-
ти. Тут доречно проаналізувати етичні аспекти менеджменту, котрі
відображають ще один надзвичайно важливий механізм взаємодії
суспільства й менеджменту.

Далеко не завжди ті самі вчинки, дії, форми поведінки у різних
країнах набувають однакової етичної поведінки. Так, наприклад,
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американське законодавство хабарі вважає злочином, але допускає їх
певною мірою з боку американських фірм за кордоном. Так звані під-
мазки — невеликі виплати іноземним державним чиновникам з боку
американських компаній для того, щоб прискорити прийняття
рішень, не тільки не вважаються злочином, а й нерідко звільняються
від оподаткування. Тобто, напівпідпільні подачки готівкою вирахову-
ються із сум, які підлягають оподаткуванню. Сума таких виплат, за
даними американської статистики, становить щорічно 98,3 млрд. дол.
Ці витрати спрямовуються на виплати митному персоналу за приско-
рення проходження митних формальностей, дрібних подарунків,
чайових, прискорення прийняття рішень, але не можуть використо-
вувати на підтримку збуту, започаткування нового бізнесу тощо.

Узагальнюючи викладене, важливо зазначити такі особливості
етики в міжнародних корпораціях:

1. Менеджмент корпорації має враховувати відмінність куль-
турних вимірів етичної поведінки однієї і тієї ж компанії в різних
країнах.

2. Нормативні вимоги щодо етичних аспектів дій менеджерів
у приймаючій країні з боку законодавства материнської країни менш
жорсткі, ніж у своїй країні, тобто існують подвійні етичні стандарти.

3. Діяльність міжнародних корпорацій спричиняє політичні
страхи в країнах-реципієнтах (загроза реалізації в процесі зовніш-
ньої торгівлі інтересів країн-донорів, вплив країн через транснаціо-
нальні корпорації на політичні процеси в приймаючих країнах,
тобто загрози політичній безпеці).

4. Загроза виникнення суперечностей між тими приймаючими
країнами, в яких інтереси міжнародної корпорації можуть конфлік-
тувати, наприклад, при переведенні бізнесу з однієї країни в іншу
і втратою нею робочих місць і джерел податків.

5. Поширеною є практика хабарів місцевим чиновникам орга-
нів державної влади й управління з боку міжнародних корпорацій
за сприяння компанії всупереч вимогам законодавства приймаючої
країни. Дослідженням взаємозв’язку між корупцією та економіч-
ним розвитком, проведеним у 70 країнах світу, встановлено, що
корупція справляє значний негативний вплив на темпи економіч-
ного розвитку країни. При цьому хабарі не лише погіршують інвес-
тиційний клімат країн-реципієнтів, а й вражають тих, хто платить,
а отже, руйнують менеджмент транснаціональних корпорацій.

6. Дискусії щодо етичних аспектів міжнародного менеджменту
часто мають емоційний характер. Адже, з одного боку, етичні нор ми
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різних міжнародних компаній відрізняються між собою. З іншого
боку, далеко не всі факти неетичних дій міжнародних корпорацій
стають відомими широкій діловій громадськості та стають підставою
для відповідного покарання, тому в цій сфері виникає багато чуток.

РИЗИКИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Дученко Ю.Ю.

ІІІ курс, група ЗФН-16-1, спеціальність «Фінанси, 
банківська справа та страхування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Гейдор І.І., к.е.н., доцент

Іпотечному кредитуванню притаманна низка ризиків, на які
наражаються учасники іпотечного ринку. 

У світовій банківській практиці розрізняють як загальні ри -
зики, що притаманні всім сегментам фінансового ринку, так і ри -
зики специфічні, які є характерними тільки для певного сегмента.
Розглядаючи ризики іпотечного кредитування, слід визна чити не
тільки види (категорії) ризику, які притаманні цьому сег менту
ринку банківського кредитування, а й визначити, як ці ри зики
впливають на кожного з учасників ринку — банки, позичаль ників,
емітентів іпотечних цінних паперів та інвесторів. До ризиків іпо-
течного кредитування належать: 1) кредитний; 2) ринковий; 3) про-
центний; 4) ризик ліквідності; 5) валютний; 6) операційно-техно-
логічний; 7) ризик репутації; 8) юридичний.

Кредитний ризик — це ризик втрат, які спричинені зміною пла -
тоспроможності позичальників, ризик несплати основного боргу та
(або) відсотків за ним. Кредитний ризик виникає з таких причин: 

– зміна кредитоспроможності в часі, коли позичальник тимча-
сово не має можливості сплачувати кредитні пла тежі через, на при -
клад, втрату працездатності або втрату роботи; 

– зміна зовнішнього економічного середовища, в якому функ -
ціонує позичальник;

– неправильна оцінка майна та кредитоспроможності пози -
чальника на момент надання кредиту;

– не відновлювана втрата кредитоспроможності. Втрата за став -
леного майна в наслідок стихійного лиха або іншого форс-мажор-
ного впливу.

Ринкові ризики, що притаманні іпотечному кредитуванню, по -
в’язані здебільшого з коливанням цін на нерухомість. У випад ку
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дефолту позичальника, який характеризується ймовірністю непо-
гашення позичальником основної суми отриманого кредиту, банки
вимушені реалізовувати заставне майно. Та в разі падіння ринкової
вартості нерухомості в банку існує ймовірність збитків або недоот-
римання прибутку.

Процентний ризик — це ризик втрат та зниження прибутку,
який виникає у випадку непередбаченої зміни відсоткових ставок
при незбалансованості активів і боргових зобов’язань банку за тер-
мінами та вартістю залучених і розміщених ресурсів. Проявом про-
центного ризику є зменшення значення показника чистої про -
центної маржі та показника спреду банку. Чиста процентна маржа та
спред піддаються ризику при неузгодженій періодичності перегляду
ставок відсотків за наданими кредитами та за залученими коштами,
а саме: в умовах відставання темпів зростання ставки відсотка за
кредитом, якщо вона корегується не так часто, як ставка відсотка за
залученими коштами; при загальної тенденції падіння ставок в еко-
номіці ставка за кредитами корегується частіше, ніж за депозитами.

При довгостроковому іпотечному кредитуванні загост рюється
проблема забезпечення ліквідності балансу вітчизняних банків.
Самі банкіри ризик ліквідності з усього спектра банківських ризи-
ків ставлять на одне з чільних місць. Ситуація неліквідності у банку
може виникнути через те, що у нього ре сурсна база іпотечних кре-
дитів формується переважно за рахунок залучення короткостроко-
вих депозитів та кредитів. Тому банк не має можливості повністю
покрити термінові зобов’язання за па сивними операціями, оскіль-
ки в разі їх вилучення не зможе швид ко перетворити довгострокові
іпотечні кредити в грошові кошти. 

Валютний ризик — це ризик того, що банк зазнає збитків або
недоотримає прибуток внаслідок несприятливих змін валютного
курсу. Слід зазначити, що в світовій практиці не практикується ви -
дача іпотечних кредитів в іноземній валюті і тому цей вид валютно го
ризику притаманний країнам з перехідними економіками. Основ -
ною причиною виникнення валютного ризику при іпотечному кре-
дитуванні в Україні є те, що ринок нерухомості сформований та функ -
ціонує на основі «прив’язки» до ВКВ (здебільшого до долару США).
Оскільки вимоги до мінімального рівня капіталу банку встановлені
в євро, а сам капітал українських банків обліковується в гривні, то
зміна курсу євро/гривня впливає на дотримання банком встановлених
вимог. Зміна валютного курсу (при кредитуванні в іноземній валюті)
мо же призвести до ситуації, коли гривневий еквівалент заборгова ності
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зросте, а при сталому значенні капіталу банку це спричи нить пору-
шення економічних нормативів кредитних ризиків. 

По суті операційно-технологічний ризик є внутрішньо-банків-
ським і виникає через недоліки корпоративного уп равління, системи
внутрішнього контролю або неадекватність процесів обробки інфор-
мації. При іпотечному кредитуванні такі недоліки можуть призве сти
до фінансових збитків через помилку, невчасне виконання кредитної
операції або стати причиною того, що інтереси банку постраждають
у якийсь інший спосіб, наприклад, працівники кре дитних підрозді-
лів банку здійснюватимуть операції із за надто високим ризиком.

Ризик репутації — це наявний або потенційний ризик, який
виникає через не сприятливе сприйняття іміджу фінансової устано-
ви клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або орга-
нами нагляду. Це впливає на спроможність банку надавати іпотечні
кредити но вим позичальникам або обслуговувати надані кредити.
Цей ризик може привести банк до фінансових втрат, або зменшен-
ня клієнтської бази, в тому числі до притягнення до адміністратив -
ної, цивільної або кримінальної відповідальності.

Юридичний ризик — це ризик, який виникає через порушен ня
або недотримання банком вимог законів, підзаконних норма тивно-
пра вових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм. Цей ри -
зик також може виникати в ситуаціях, коли положення за конодавчих
чи нормативних актів, що регламентують банківські продукти або
діяльність клієнтів банків, є неоднозначними або неперевіреними, або
взагалі не існують. Юридичний ризик змушує банки сплачувати штра-
фи і компенсації. Він може призвести до погіршання репутації, змен-
шення розміру винагороди, обмеження можливості бізнесу та змен-
шення можливостей правового забезпечення виконання угод.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Дьомін Ю.Є.

IV курс, група ОО-15, спеціальність «Облік і аудит»
Інститут економіки і менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Нестеренко С.С. к.е.н., професор

Позитивна динаміка збільшення Інтернет-аудиторії, розвиток
та наростання темпів інтерактивної торгівлі спричиняють появу но -
вих можливостей для ведення бізнесу — розраховуватися за постав-
лені товари, виконані роботи та надані послуги електронними гро-
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шима. Визначення терміну «електронні гроші» у вітчизняній фінан-
совій практиці міститься в постанові НБУ № 481 «Положення про
електронні гроші», згідно якої останні «це одиниці вартості, які збе-
рігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу
іншими, крім емітента, особами і є грошовим зобов’язанням емі-
тента». При цьому зазначається, що електронні гроші можуть бути
виражені тільки в гривневому еквіваленті. 

Електронні гроші зазвичай розділяють на два типи: на базі
смарт-карт та на базі мереж. І перша, і друга група підрозділяються
на анонімні (неперсоніфіковані) системи, в яких дозволяється про-
водити операції без ідентифікації користувача, й неанонімні (пер-
соніфіковані) системи, що вимагають обов’язкової ідентифікації
користувача. Електронні гроші (Інтернет-гроші) — це фактично
електронний еквівалент звичайних грошей, які використовуються
при розрахунках між покупцем і продавцем в Інтернет-магазинах.
З технічного погляду електронні гроші — це електронний запис про
певний обсяг вартості, який захищений відповідними криптогра-
фічними алгоритмами. З юридичного погляду електронні гроші
є грошовим зобов’язанням емітента, який повинен обміняти їх на
традиційні гроші за вимогою пред’явника. 138 Сьогодні українці
можуть продавати та купувати товари, переказувати кошти за допо-
могою таких систем, як WebMoney, RBK Money, E-Gold, LiqPay, 
Z-Payment, Paypal, Liberty Reserve, Moneybookers тощо.

Такий розвиток ринку електронних грошей є свідченням ево-
люції вітчизняного бізнесу, його поступового наближення до світо-
вих стандартів. Але широкому застосуванню електронних платіж-
них засобів в Україні перешкоджають певні труднощі. По перше, це
правове регулювання, яке не встигає за стрімким розвитком відно-
син у цій сфер, та законність обігу електронних платіжних засобів
в Україні. Згідно останніх змін до Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій та Інструкції про його застосування, введе-
но субрахунок 335 «Електронні гроші, номіновані в національній
валюті», на якому відображаються операції з електронними гроши-
ма. В бухгалтерському обліку поповнення платіжної або мобільної
старт-картки з поточного рахунку відображається записом: Дебет
335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті» Кредит
311 «Поточні рахунки в національній валюті». За поповнення пла-
тіжної картки стягується комісія: Дебет 92 «Адміністративні витра-
ти» Кредит 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті».
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Оплата товарів за допомогою електронного гаманця з платіжної карт -
ки здійснюється підзвітною особою: Дебет 372 «Розрахунки з підзвіт-
ними особами» Кредит 335 «Електронні гроші, номіновані в націо-
нальній валюті». При безпосередньому придбанні товару карткою
з використанням електронних грошей застосовується субрахунок 372,
а використання субрахунка 335 суттєво обмежена, оскільки згідно
з Інструкцією про застосування Плану рахунків ра хунки 30, 31, 33 не
ко респондують з рахунками класу 2, рахунок 33 не кореспондує з ра -
хунком 64, щоб відобразити ПДВ чи сплату податків. Суб’єкти, які
здійснюють операції з електронними грошима (емітент електронних
гро шей, оператор, агенти, торговці та користувачі), мають право їх
здійс  нювати лише за правилами, узгодженими з Нацбанком. При цьо -
му Нацбанк не узгодив правила використання електронних грошей
Web Money Transfer, Інтернет.Гроші, VkrMoney, RBKMoney, QJWI, E-gold. 

Отримані від користувачів електронні гроші торговець має
право: обміняти на безготівкові кошти в агента з розрахунків або
пред’явити до погашення емітенту в обмін на безготівкові кошти. 

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Дяченко М.М.

IV курс, група ФН 15-1, спеціальність «Фінанси та кредит»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Нестеренко С.С. к.е.н., професор

На сьогодні інноваційний шлях розвитку є невід’ємною або
навіть визначальною складовою економічного зростання будь-якої
країни. Світовий досвід свідчить, що у найбільш економічно розвину -
тих країнах світу саме інновації є вирішальною умовою забезпечення
стабільного довгострокового економічного розвитку. Фінансування
інноваційної діяльності підприємств виступає основою наукової
модернізації виробничих потужностей і зміцнення їх конкурентної
технологічної позицій на вітчизняному та світовому ринку. 

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» ін но -
ваціями вважаються новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також органі-
заційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комер-
ційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництва і (або) соціальної сфери. Спираючисть на ви -
щезазначене, інноваційним вважається продукт, який є реалізацією
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об’єкта інтелектуальної власності, на який виробник продукту має
державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від
власників цих об’єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реа-
лізацією (впровадженням) відкриттів, який підвищує вітчизняний
науково-технічний і технологічний рівень, який порівняно з іншим
аналогічним продуктом, представленим на ринку, є конкурентос-
проможним і має суттєво вищі техніко-економічні показники. 

Вирішення проблеми інноваційного розвитку є складним і три -
валим процесом, Їх подолання потребує негайних заходів, зокрема,
залучення фінансових ресурсів, що обумовлює актуальність дослід-
ження проблем фінансування інноваційної діяльності. 

Держава має забезпечувати бюджетне фінансування наукової
та науково-технічної діяльності в розмірі не менше 1,7% ВВП Ук раї -
ни. Проте встановлені нормативи бюджетного фінансування цих
напрямів діяльності не дотримуються. В економічній ситуації, що
склалась за останні чотири роки на території України, неможливо
розраховувати на значне бюджетне фінансування інноваційної
діяльності. І тому, для більшості вітчизняних підприємств основ-
ним джерелом стимулювання нововведень залишаються власні
кошти (станом на початок 2017 року — 22036,0 млн. грн., або 94,9%
від загального обсягу витрат на інновації) та іноземні інвестиції.
Отже, серед основних проблем фінансування інноваційної діяль-
ності підприємств в Україні можна виділити: 

1) недостатнє державне фінансування інноваційних проектів
різного масштабу, які реалізуються у промисловості; 

2) недостатні обсяги фінансування з боку приватного сектора
(через надвеликі ризики, проблеми з комерціалізацією інновацій-
ної продукції тощо); 

3) комерціалізація інноваційної продукції (доведення іннова-
ційних розробок до практичного використання потребує додатко-
вих коштів на тривалий період часу); 

4) відсутність інвестиційного податкового кредиту для забезпе-
чення технологічного оновлення; 

5) відсутність механізмів перерозподілу інвестиційних ресурсів
населення на користь інноваційного сектора; 

6) недостатня зацікавленість іноземних інвесторів у фінансу-
ванні вітчизняного інноваційного сектора; 

7) нецільове використання та неефективне використання фі нан -
сових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної ді яль ності
(насамперед, державними установами); спекулятивне використан-
ня державних пільг (наприклад, венчурними структурами) тощо. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ КОНЦЕПЦІЇ 
МАРКЕТИНГ МІКС З УРАХУВАННЯМ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ємець М.О.

ІІ курс, група 2П, спеціальність «Психологія»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник к.е.н. Корчагіна В.Г.

Маркетингові концепції є важливим інструментом сьогодення.
Разом з рухом світового прогресу почали ускладнюватись та з’явля-
тися нові способи отримати якнайбільшу вигоду для обох сторін:
споживача і виробника. Одним з цих способів стала концепція мар-
кетинг міксу, яка не перестає видозмінюватись з кожним роком. Чи
можливо знайти єдину формулу, яка буде використовуватись без
обмежень в усі часи? 

Класична система маркетинг мікс, названу «4Р», об’єднує чо -
тири елементи основних маркетингових інструментів, що включа-
ються в програму маркетингу: товарна політика (product), збутова
політика (place), цінова політика (price), комунікаційна політика або
політика просування (promotion). 

Проведений широкий ряд досліджень і наукових розробок, що
випливають з необхідності пошуку нової парадигми для оператив-
ного маркетингу, яка була б краще 4Р і в якій були б більш конк-
ретно визначені маркетингові інструменти. Група дослідників, яких
можна віднести до категорії ревізіоністів, закликають до необхід-
ності радикального переосмислення моделі 4Р. Основним аргумен-
том проти 4Р є те, що ця модель внутрішньо орієнтована тобто 4Р
недостатньо уваги приділяє клієнтам. Наприклад, Лоуренс пропо-
нує включити в модель 4Р два інших Р-фактора — людей (people)
і упаковка (packaging). Така комбінація факторів послужила осно-
вою для концепції маркетингу 5Р (парадокс/paradox; парадигма/
paradigm; перспектива/ perspective; переконання/ persuasion; при-
страсть/ passion). Пранделлі і Верона запропонували модель 3С, де
кожен З яких містить деякі ключові елементи: content / вміст веб-
сайту, платформи, спільнота/ community сумісність платформи
з іншими аналогами, реляційна можливість, комерція/ commerce.
При цьому Пранделлі і Верона не відкидають повністю концепцію
4Р (продукт/ product; ціна/ price; місце/ place; просування/ promo-
tion). Пастор і Вернучіо запропонували модель 3С + I (інтерфейс),
в якій модель 4Р інтегрована в онлайн середовище.
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Крім інструментів маркетингу, що включають в себе традиційний
4Р, зустрічаються абсолютно нові моделі, які обґрунтовуються різни-
ми авторами. Так група дослідників під керівництвом вченого Чаффі
вважають, що Інтернет вимагає зміни традиційних маркетингових
інструментів, при цьому визначаються вісім найважливіших елемен-
тів: аудиторії, інтеграція, маркетингова підтримка, бренд, стратегічне
партнерство, організаційна структура і бюджет. Ці елементи дослід-
жується в маркетинговому плануванні на стратегічному рівні. 

Розвиток цифрових технологій, можливостей Інтернету, вно-
сять складність в традиційне розуміння ціни, як елемента моделі
4Р, оскільки місце розташування торгової точки важко визначити.
Фізична місце угоди стає віртуальним і включає нематеріальні
аспекти угоди. Інтерактивні можливості Інтернету дозволяють реа-
лізовувати більш ефективні й дієві системи цифрового управління
взаємовідносинами з клієнтами. 

Інтернет відрізняється від інших засобів масової інформації та
комунікації тим, що онлайн спілкування дозволяє адресувати пові-
домлення, спрямовані на конкретну людину (споживача) з певним
ступенем гнучкості. Отже, метою онлайн спілкування є не тільки
реклама продукту, але і вибудовування довірчих відносин з клієнтами.
Таким чином, у зміст елемента «promotion» слід, крім традиційних
критеріїв, таких як просування, реклама, pr, стимулювання збуту,
включити критерії інтерактивна взаємодія, мультимедійні можли-
вості, довірчі відносини між виробником і покупцем.

Концепція 4Р — це база, яку треба враховувати при розробці
персонального маркетингового шляху, але вона не повинна обме-
жувати дії маркетологів. 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ 
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Жембровська О.П.

ІІІ курс, група МК-16-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Гейдор І.І., к.е.н., доцент

Проблема нестачі фінансових ресурсів в органах місцевого са -
моврядування та нестабільності їх дохідних джерел останніми рока-
ми носить загальнодержавний характер. Таким чином, сьогодні
з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого меха-
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нізму, який би визначав нові принципи формування бюджету міста
Києва, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади. 

Щоб розробити певні шляхи покращення формування дохідної
частини бюджету міста Києва необхідно чітко та конкретно визна-
чити проблемні питання які існують. На сьогоднішній день можна
виділити такі актуальні проблеми формування бюджету як:

– існування істотних протиріч в нормативно-законодавчій
базі, що регулює формування і використання фінансових ресурсів
бюджету; 

– відсутність чіткого розподілу компетенції щодо вирішення
конкретних завдань між центральними органами влади і органами
місцевого самоврядування;

– нестабільність джерел формування доходів бюджету.
Світовий досвід ілюструє загальну закономірність, згідно з якою

формування дохідної бази місцевої влади та місцевого самовряду-
вання загалом визначається рівнем децентралізації влади в країні.
З посиленням останньої, як правило, зміщуються акценти між
податковими надходженнями до місцевих бюджетів та трансфертами
з центрального бюджету на користь перших. Податкові надходження
у країнах з високим рівнем децентралізації та автономії місцевої
влади відіграють дедалі більшу роль у плані бюджетоутворення.

Удосконалення механізму формування доходів місцевих бюд-
жетів неможливе без зміни підходів до організації і проведення
бюджетного процесу.

В умовах фінансової децентралізації в Україні великої актуаль-
ності набуває пошук нових джерел залучення власних доходів до
бюджетів. Чимало зобов’язань, що покладені на органи місцевого
самоврядування, не фінансуються повною мірою через брак коштів
і дефіцит бюджету. Однією з характерних рис місцeвих бюджeтів
сьoгoдні є висoкий рівeнь їх зaлeжнoсті від дeржaвнoгo бюджeту,
тому потрібно звернути увагу на перерозподіл фінансових ресурсів
між бюджетом держави та відповідного регіону, врегулювання пере-
дачі бюджетних повноважень місцевим органам влади. Також існує
бeзліч інших прoблeм, зoкрeмa цe і нaдaння мoжливoстeй для викo-
ристaння бюджeтних рeсурсів у пoєднaнні з привaтними кoштaми,
прoгрaмнo-цільoвa спрямoвaність бюджeтнoгo фінaнсувaння тa ін.

У мicцeвиx бюджeтax втiлюєтьcя пoлiтикa opгaнiв мicцeвoгo
caмoвpядувaння, адже зaлeжнo вiд нaпpямкiв витpaчaння ними
кoштiв мoжнa зpoбити виcнoвки про пpiopитeтнi нaпpямки poбoти
opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння. Відтак розвиток регіонів зале-
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жить від делегованих бюджетних повноважень та можливості орга-
нів місцевого самоврядування і місцевих органів влади економічно
розвивати території, посилювати якісний розвиток соціального
забезпечення населення.

Нині однією із сучасних форм організації бюджетного процесу
є програмно-цільовий метод, сутність застосування якого полягає
у здійснені бюджетного процесу на центральному, галузевому
і регіональному рівнях відповідно до програм, які зорієнтовані на
досягнення мети і кінцевого результату. 

Моніторинг програмних показників діяльності бюджетної
сфери при застосуванні програмно-цільового методу дасть можли-
вість оцінювати ефективність використання бюджетних коштів,
досягнення мети при реалізації бюджетних програм. 

Отже, впровадження програмно-цільового методу на місцево-
му рівні допомагає зміцнити та підвищити ефективність бюджетного
процесу. Метою програмно-цільового методу є встановлення без-
посереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів і результа-
тами їх використання на основі визначених цілей та результативних
показників. Програмно-цільовий підхід у бюджетному процесі
передбачає формування й виконання бюджету на прикладі бюд-
жетних програм головних розпорядників бюджетних коштів, що
охоплює визначення загальної мети кожної бюджетної програми на
довгостроковий та середньостроковий періоди. 

Важливим значенням є удосконалення механізму формування
доходів бюджету в умовах ринкової економіки, вирішення якого
необхідно здійснювати шляхом встановлення стабільних ставок
розподілу податкових надходжень між державним та місцевими
бюджетами. Узагальнюючи ефективність чинного законодавства
і його вплив на формування доходів бюджету, можна твердити про
його недосконалість, а доходи бюджету в сучасних умовах не стали
стабільними й передбачуваними як у цілому, так і в розрізі окремих
джерел його надходжень. На практиці не вдалось сформувати взає-
мозалежний єдиний механізм формування доходів бюджету із
визначеними засадами нарахування, сплати, зарахування та вико-
нання, звітування, контролю та моніторингу доходів бюджету як
цілісної системи.
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СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА 2018 РІК

Зелініченко Д.О.

IV курс, група ФН-15-1, спеціальність «Фінанси та кредит»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., професор

Щодо агропромислового комплексу, то Україна зібрала непога-
ний урожай зернових — 70,1 млн т проти 61,28 млн т в 2017 році.
Але при цьому, в розрізі окремих культур, обсяги скоротилися, зок-
рема пшениці — на 6% (з 26,2 млн т в 2017 році до 24,5 млн т
у нинішньому). Виробництво такої важливої експортної культури,
як ячмінь скоротилося на 12% (до 7,3 млн т), гречки — на цілих 30%
до 0,13 млн т, а цукрових буряків — на 12% до 13 млн т. Позитивний
результат був досягнутий в основному за рахунок кукурудзи (44%) —
35,5 млн т, соняшнику (12%) — 13,7 млн т. Показники експорту
також зросли — 47,2 млн т проти 39,9 в 2017–2018 рр.

Незважаючи на окремі негативні явища, для металургів підсум-
ки нинішнього року повинні бути не гіршими, ніж в 2017 році. Не
дивлячись на втрату металургійних потужностей на окупованій тери-
торії Донбасу, український гірничо-металургійний комплекс зумів не
тільки втриматися на рівні минулого року, але і за певними напрям-
ками перевершити його. Так, якщо за 11 місяців виробництво сталі
практично відповідає показникам періоду січень-листопад 2017 р.,
то показники виробництва чавуну і готового прокату перевищують
минулорічні. Так що можна припустити, що підсумки року теж
будуть не нижчими, ніж у 2017 році, а в чомусь навіть трохи вищими.

Навіть у відносно успішних галузях бізнес нині продовжує ви -
тримувати паузу. Великих інвестиційних проектів, масштабних за -
пусків в Україні, як і раніше, не спостерігається, зазначають окремі
експерти. І в той час, як форварди, хоча б ще тримаються на плаву
інші галузі в Україні продовжують стагнувати. Про це свідчить і па -
діння індексу промислового виробництва. За даними Держстату,
промислове виробництво в Україні в листопаді скоротилося на
0,9%, порівняно з аналогічним місяцем 2017 року, тоді як у жовтні
було зафіксовано зростання на 1,4% після двох місяців зниження,
що склало 1,3% у вересні і 0,5% у серпні. У січні-листопаді 2018 ро -
ку, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, індекс промис-
лової продукції зріс на 1,6%. В основному зростання відбувалося за
рахунок все тих же металургів та аграріїв.



56

Секція 1 Економічні перспективи України 

Перспективні очікування щодо приватизації підприємств
і наповнення бюджету від реалізації державної власності також не
виправдалися. Призначений на 13 грудня конкурс з продажу держав-
ного пакета акцій ПАТ «Центренерго» було скасовано. Як пояснили
у ФДМ України, на підприємство претендували всього дві компанії
«Укрдонінвест» і білоруське Виробниче унітарне підприємство
«Нефтебитумний завод». Як офіційно було сказано, подана ними
документація не відповідала вимогам законодавства, але крім того,
за інформацією правоохоронних органів, кінцевим бенефіціарним
власником однієї з компаній була особа, яка також є засновником
і контролером компаній, зареєстрованих на території Російської
Федерації, про що учасник не повідомив у конкурсній документації.
За даними джерел у ФДМУ, говорити про повторний конкурс з про-
дажу акцій цього об’єкта до весни 2019 року немає підстав.

Знаковими явищами року, що минає, стало зростання цін на
енергоносії, зокрема рішення про поетапне доведення до ринкової
ціни на газ для населення. Уряд пішов на такий крок після трива-
лих і напружених переговорів з МВФ. У той же час, це не врятува-
ло фінансове становище «Нафтогазу України», який наступного
року може вперше за кілька років замість прибуткового стати збит-
ковим. У зв’язку з цим, газовий монополіст намагається отримати
від уряду компенсацію через суд — сума позовних вимог вже пере-
вищує 100 млн грн. Розміщення в «Нафтогазі» євробондів провали-
лося через несприятливу кон’юнктуру на фінансових ринках.
Таким чином, питання закачування газу в ПСГ на майбутній опа-
лювальний сезон виявилося під серйозним питанням.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Іванов О.О.

І курс, група ЗМн-18-1м, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Кучмєєв О.О., к.п.н.

Ефективність сучасного економічного розвитку будь-якого
суб’єкта господарювання нерозривно пов’язана із підвищенням
інвестиційної привабливості підприємств.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства є важливим
інструментом для інвесторів, який допомагає визначити потенцій-
ний об’єкт для вкладання коштів. Існує безліч методик для оцінки
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інвестиційної привабливості підприємств, які ґрунтуються на різ-
номанітних оцінках експертів, на статистичній інформації та на
експертно-статистичних розрахунках. 

Оцінка інвестиційної привабливості підприємств передбачає
аналіз їхньої операційної діяльності за такими даними: обсяг реалі-
зації; склад основних засобів; власні оборотні кошти; коефіцієнти
ліквідності; рентабельність (прибутковість); продуктивність праці;
показники оборотності; акції підприємства. Оцінку інвестиційної
привабливості підприємства проводять у три етапи [1]. Перший етап
включає в себе обчислення значень основних (об’єктивних) показ-
ників, які характеризують фінансовий стан суб’єкта господарюван-
ня: оцінки майнового стану об’єкта інвестування; оцінки фінансо-
вої стійкості (платоспроможності) інвестованого об’єкта; оцінки
ліквідності об’єкта інвестування; оцінки прибутковості об’єкта
інвестування; оцінки ділової активності; оцінки ринкової актив-
ності інвестованого об’єкта. 

Другий етап передбачає оцінку й узагальнення основних по каз -
ників; коригування значень оцінки основних показників на додат-
кові (суб’єктивні) показники; розрахунок узагальнюючого показни-
ка на підставі експертної бальної оцінки; визначення класу
інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання («граничний
рівень» (клас А); «дуже високий рівень» (клас Б); «високий рівень»
(клас В); «середній рівень» (клас Г); «незначний рівень» (клас Д)). 

На третьому етапі проводиться побудова рейтингу інвестицій-
ної привабливості підприємств.

Найпростішими та найзручнішими в застосуванні є методики, що
базуються на аналізі фінансового стану підприємства. Поши реність
цього підходу пояснюється легкістю застосування даного аналітично-
го інструментарію, можливістю комплексно оцінити теперішнє фі -
нансове становище підприємства. Цей підхід не по требує збору додат-
кової інформації, яка не подана у фінансовій звітності підприємства. 

Проблемним моментом при оцінці інвестиційної привабли-
вості господарюючого суб’єкта є побудова послідовного набору
даних і вибір системи показників, які могли б найбільш ефективно
використовуватися для аналізу фінансово-майнового стану підпри-
ємства. Проте, аналіз фінансової звітності, до якої відносять, у пер -
шу чергу, баланс і звіт про фінансові результати, дозволяє визначити
певну незбалансованість щодо руху коштів підприємства, позитив-
ні й негативні тенденції. Слід зазначити, що такий аналіз не дає
підстави для категоричних висновків й може тільки зорієнтувати
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користувача інформації в оцінці фінансово-майнового стану під-
приємства та у визначенні його вузьких місць [3, с. 19]. 
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На сучасному етапі суспільного розвитку інформатизація бага-
тьох сфер життя стала центральним соціально-економічним проце-
сом усіх розвинутих країн. Розвиток інформаційного суспільства
в Україні і впровадження інформаційних технологій (ІТ) та інфор-
маційних систем в усі сфери суспільного життя та в діяльність орга-
нів державної влади визначається одним із пріоритетних напрямів
державної політики.

Сталий розвиток інформаційних технологій і систем є найваж-
ливішою передумовою для підвищення конкурентоспроможності
економіки та інтеграції України у глобальне інформаційне суспіль-
ство, сприяє розширенню виробництва, дозволяє поліпшити якість
та умови життя людини, збільшити зайнятість населення, відкрити
для підприємства потужні перспективи. Використання інформацій-
них технологій в управлінні підприємством здійснюється з метою
ефективної та оперативної комп’ютерної обробки інформаційних
ресурсів, зберігання великих обсягів економічно важливої інформа-
ції та передачі її на будь-які відстані в мінімальні терміни. Тобто
основним завданням є оптимізація діяльності підприємства на осно-
ві застосування інформаційних технологій, розробка необхідного
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механізму з урахуванням ендогенних та екзогенних факторів, який
дасть можливість зменшити час, мінімізувати ризики та підвищити
ефективність діяльності підприємства в цілому від впровадження ІТ.

Слід зазначити, що інформаційні технології на підприємствах
існують у вигляді різноманітних інформаційних систем і інформацій-
них комплексів та використовуються в різних сегментах управлін-
ської системи. Для прикладу, розглянемо одні з найбільш популярних
систем — MRP і SCM технології. Дані інформаційні технології вико-
ристовуюся у сфері управління взаємовідносинами з партнерами
і клієнтами. Вони зорієнтовані перш за все на: зростання продажів,
зниження витрат, підвищення лояльності клієнтів і контрагентів,
поліпшення якості обслуговування. В цілому ці програмні продукти
підвищують конкурентоспроможність продукції підприємства. Якщо
підприємство має за мету збільшити якість обслуговування клієнтів,
то для даного випадку була розроблена концепція CRM (Customer
Relationship Management) — управління взаємовідносинами з клієн-
тами). Основним завданням CRM є процес проведення автоматизо-
ваного збору даних про покупців і постійний інформаційний зв’язок
з покупцями. В управлінні бізнес-процесами та підвищенні ефектив-
ності економічної діяльності підприємства розповсюджено застосу-
вання інформаційних технологій: BPR і ERP. Такі продукти сприяють
координації інновацій, мінімізації ризиків, підвищенню масштабова-
ності та гнучкості, зниженню витрат. BPR-системи — це аналітична
система, що дозволяє менеджерам мати персоніфікований погляд на
стан бізнесу. Для захисту даних підприємства використовують IBM
Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager). Продукт забезпечує надійне
і економічно ефективне резервне копіювання і швидке відновлення
в віртуальних, фізичних і хмарних середовищах будь-якого розміру.
Ця платформа дозволяє централізувати контроль і адміністрування
резервного копіювання та відновлення даних, захищає дані організа-
ції від апаратних збоїв та інших помилок, зберігаючи резервні і архів-
ні копії даних в автономних сховищах [1].

Досягнення ефекту від інформатизації з метою подальшого ус -
піш ного розвитку підприємства потребує чіткого уявлення перспек-
тивних напрямків розвитку як бізнесу, так і інформаційних систем.

Література

1. Онопко А.С. Застосування інформаційних технологій в управлінні
підприємством / А.С. Онопко, Ж.М. Жигалкевич [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/102782/97865.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Іслам Халек 

IV курс, група МН-15-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., професор

Мотивація співробітників займає одне з центральних місць
в управлінні персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою
причиною їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення
цілей організації, по суті, є головним завданням керівництва персо-
налом. При ефективній організаційній структурі, сучасному устатку-
ванні, але без мотивації працівників підприємству домогтися бажа-
них результатів неможливо. Низький рівень мотивації праці не
сприяє зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих
результатів праці. У сучасних умовах проблемою мотивації є недоско-
налість мотивації на підприємствах, недостатнє фінансування захо-
дів, спрямованих на вдосконалення мотивації персоналу, а також те,
що на підприємствах не приділяють належної уваги мотивації.

Мотивування являє собою процес формування такого психоло-
гічного стану людини, який зумовлює її поведінку, здійснює ус та -
новку до діяльності, спрямовує і активізує її. Мотивація праці являє
собою прагнення працівника задовольнити свої потреби. В загаль-
ному розумінні — це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних
сил, які зумовлюють людину до трудової діяльності і надають їй ці -
леспрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей.

Система мотивації управлінського персоналу підприємства
повинна відповідати таким принципам:

– гнучкості — здатність до оперативного реагування на зміну
зовнішніх і внутрішніх умов функціонування;

– системності — повне відображення індивідуального вкладу
людини в досягнення кінцевих результатів підприємства через лан-
цюги «людина-посада-робота» і «особа-група-колектив»;

– відповідності — встановлення такого рівня мотивації персо-
налу, який відповідає кількості, якості та вагомості затраченої праці;

– структурованості — характеризує поділ заробітної плати на
частини, кожна з яких є відображенням особистого вкладу праців-
ника в досягнення поточних, кінцевих і віддалених результатів ді -
яльності підприємства;

– відкритості системи мотивації персоналу — прозорість та ін -
формаційна доступність для кожного працівника.
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Основними методами мотивування персоналу в сучасних
 умовах є:

– грошові виплати за виконання поставлених цілей;
– покарання — це недопущення дій з боку працівника, які мо -

жуть принести шкоду фірмі;
– соціальна політика, пов’язана з наданням працівникам до -

дат кових пільг, послуг і виплат соціального характеру;
– нематеріальні стимули (винагороди-вдячності, письмова

подяка керівництва та навіть компліменти);
–  «побудова» (підсвідомий вплив на людину) — дає можли-

вість пробуджувати у співрозмовника поважне ставлення і прагнен-
ня брати приклад з мовця;

– професійне навчання — можливість розвитку особистісних
якостей і отримання спеціальних знань, які відкривають широкі
перспективи;

– кар’єрне зростання — стимул працювати старанно, викону-
вати свої обов’язки якісно та оперативно;

– зворотній зв’язок, який можна забезпечити за допомогою
внутрішньої пошти або внутрішнього сайту компанії.

Отже, які б прекрасні не були ідеї, інноваційні технології, най-
сприятливіші зовнішні умови, без добре підготовленого та мотивова-
ного персоналу високої ефективності роботи досягнути неможли-
во. Вкладення в людські ресурси стають довгостроковим чинником
конкурентоспроможності та стійкого функціонування підприєм-
ства. При формуванні оптимальної системи мотивації сучасним
керівникам підприємств необхідно використовувати класичні тео-
рії мотивації і враховувати менталітет українського народу.

ТОП-5 ТРЕНДІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 2018 РОКУ

Жембровська О.П.

ІІІ курс, Група МК 16-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Олійник Г.Ю., д.е.н., доцент

Оскільки все більше брендів намагаються встановити зв’язок
з аудиторією на різних соціальних каналах, концентрація уваги ко -
ристувачів знижується. Компаніям слід з’ясувати, що ж краще всього
працює для аудиторії, щоб генерувати краще залучення і збільшити
лояльність бренду. Гай Шитрит (СЕО агентства Over the Top SEO)
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представив п’ять трендів соціальних медіа, які зроблять максималь-
ний вплив на SMM- стратегію в 2018 році.

1. Короткочасний контент надасть найкращий рівень залучення.
Snapchat привів до популярності короткочасного контенту. Мар -
кетологи вже не можуть ігнорувати платформу, яка збирає 10 млрд.
переглядів відео в день і є найкращим майданчиком для охоплення
молодих представників мілленіаліов і покоління Z. Короткочасний
контент живе тільки 24 години, що може відлякувати бренди, але
багато хто з них розуміють його важливість.

Нижче кілька переваг цього виду контенту:
а) короткочасний контент вважається більш автентичним, ніж

спонсорська реклама або спам-пости;
б) контент живе кілька годин, тому ефективно підвищує потен-

ціал страху пропустити щось важливе. У результаті цього аудиторія
робить швидкі дії і бренди виграють від цього;

в) користувачі можуть отримати легкий доступ до контенту за
допомогою кодів Snap або QR-кодів;

г) контент дає бренду увагу потенційних покупців, а це — най-
цінніший товар в інтернеті сьогодні.

2. Контент, який втягує аудиторію на особистому рівні, буде
в пріоритеті.

84% мілленіалов не довіряють традиційній рекламі, тому немає
сенсу створювати контент, написаний з точки зору продажів. Лю -
дям не подобається нерелевантний контент. На відміну від нього
користувачі з великим бажанням прочитають і поділяться з персо-
налізованих контентом. Найкраще приготувати контент, який
вирішує актуальні проблеми користувачів.

Вивчайте свій цільовий ринок і створіть портрет користувача,
виходячи з його віку, статі, освіти, доходу, місця розташування, ін те -
ресів. Використовуйте сторітеллінг і розкажіть історію тією мовою
і в тій манері, яку ваша аудиторія розуміє. Використовуйте лідерів
думок і попросіть їх поділитися історіями вашого бренду. За про-
гнозами eMarketer, 45% тих, хто робить покупки в онлайні, знахо-
дяться під впливом думки інших людей. Залучайте аудиторію на
особистому рівні. Коментуйте їхні пости, діліться їх думкою, від-
значайте їх і відповідайте, коли вони потребують вас.

3. Виграють ті компанії, які будуть використовувати силу чат-бо -
тів для роботи з клієнтами. Gartner прогнозує, що до 2019 року близь-
ко 30% нашого спілкування буде здійснюватися за допомогою машин.
Чат-бот допомагає користувачам поліпшити доходи, встановлюючи
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довготривалі стосунки з потенційними клієнтами. Чат-боти швид-
кі, дають своєчасний відповідь і завжди ввічливі. Бренди, які вико-
ристовують чат-боти в роботі з клієнтами, завоюють серця своєї
аудиторії і в кінцевому підсумку, обійдуть конкурентів.

4. Наступний бум за потоковим і інтерактивним мовленням.
Facebook вже пропонує потокове мовлення через Facebook Live
і бренди повинні використовувати його. Більш того, канали інтер-
активного мовлення, такі як Agora, дозволяють користувачам спіл-
куватися один з одним. Плюс в тому, що користувачам не потрібно
завантажувати ще один додаток. Воно інтегровано в існуючі про-
грами і дозволяє брендам досягати споживачів в реальному часі.

5. AI і розпізнавання образів вже трансформує маркетинг в со -
ціальних медіа.

Соціальні медіа вже не текстовий бізнес для брендів. Щодня
в Facebook, Instagram і Snapchat користувачі діляться 3,2 млрд фото
і тренд рухається в бік візуального контенту. У брендів з’явилося
більше можливості шукати зображення, що мають до них відно-
шення, в соціальних медіа завдяки таким інструментам як Einstein
Vision for Social Studio. Цей продукт Salesforce використовує алгорит-
ми штучного інтелекту Einstein Image Classification для розпізнаван-
ня зображення разом з візуальним пошуком, визначенням бренду
і ідентифікацією продукту. Завдяки AI брендам легше знайти віжуа-
лом без текстових згадок в них. Більш того, обробка зображень
надасть кращі метрики і більш точні дані, щоб розкрити більше
деталей, які були недоступними до приходу AI. Ландшафт соціаль-
них медіа зазнає великих змін в 2018 році. Важливою буде mobile-
first стратегія, а об’єднання сили вхідного маркетингу з описаними
вище стратегіями виведе бізнес на новий рівень.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВ

Камратов С.В. 

аспірант Інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»

Діяльність лісогосподарських підприємств належить до тих ви дів
економічної діяльності, частка яких у структурі економіки Украї ни
є незначною: вартість виробленої ними продукції у загальній
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структурі внутрішнього валового продукту країни традиційно
становить 0,34–0,46%. Разом з тим, від ефективності її здійснення
залежить соціо-еколого-економічний розвиток нашої держави.

Розглянемо ефективність існуючої системи стратегічного управ-
ління на прикладі Державного підприємства «Смілянське лісове гос-
подарство» Черкаської області, яке розташоване у південно-східній
частині Черкаської області на території трьох адміністративних райо-
нів: Городищенського, Смілянського, Корсунь-Шевченківського.

Надзвичайно важливим аспектом дослідження системи страте-
гічного управління підприємством є аналіз діяльності, пов язаний
з виконанням виробничих планів ДП «Смілянське лісове господар-
ство» в довгостроковому періоді (2013–2017 рр.). Такий аналіз
дозволить відслідковувати найважливіші напрями виробничої
діяльності підприємства, виявляти в динаміці відхилення планових
і фактичних показників та оптимізувати їх в подальшій роботі під-
приємства. Для повноцінності дослідження було проаналізовано
виконання виробничих планів підприємства за грошовими та нату-
ральними показниками.

З попередньо проведених розрахунків спостерігалося, що за -
гальний показник виробничого плану в грошовому вимірі в основно-
му недовиконувався, окрім діяльності підприємства в 2015–2016 ро -
ках, коли фактичні показники витрат перебільшували заплановані,
а в інших періодах дослідження спостерігалося недовиконання
пла нових показників (в залежності від років відсоток становив
87–95%), але середній показник виконання за період дослідження
близький до запланованого (100,4%). Така ситуація обумовлена особ -
ливостями лісогосподарської діяльності, пов язаними з довгостро-
ковим періодом лісовирощування і відповідних лісогосподарських
робіт та заходів, що відображається в необхідності стратегічного
планування виробничих показників підприємства (на 5–10 років)
з метою їх реалізації за певний лісотаксаційний період.

Для більш ґрунтовного дослідження питання оцінки ефектив-
ності системи управління виробничою діяльністю підприємства
слід проаналізувати виконання планових показників в натуральних
одиницях. Відповідно проведених розрахунків, за весь період дослі -
дження середнє значення виконання плану розділів «Лісове і мис-
ливське господарство» та «Спеціальне використання лісових ресур-
сів та інші заходи» значно перевищує 100-відсоткову величину, а по
розділу «Лісорозведення» спостерігається стійке недовиконання
планових обсягів робіт (в середньому — 83,2%). Та вказаний розділ
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виробничого плану суттєво не впливає на загальний підсумок ви -
ко нання (невиконання) виробничої програми, оскільки абсолютні
значення обсягів лісорозведення надзвичайно низькі, у порівнянні
з іншими розділами плану, а тому можуть не братися до уваги при
узагальненні підсумків проведеного аналізу.

Проаналізовані результати виконання підприємством планів
з виробництва в грошових та натуральних вимірниках вказують на
значний дисбаланс між вказаними показниками. Тобто, при знач-
них обсягах перевиконання плану в натуральних вимірниках,
витрати коштів на його реалізацію фактично тотожні запланованим
показникам. Це свідчить про ефективне впровадження на підпри-
ємстві політики мінімізації змінних витрат при збільшенні обсягів
виробництва, а значить досягненні синергетичного ефекту за допо-
могою внутрішніх виробничих факторів.

ПОНЯТТЯ І РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ

Коваленко Б.В.

IІІ курс, група ЗМн-16-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Сучасні підприємства, котрі функціонують в складному соці-
ально-економічному середовищі, повинні постійно створювати
і впроваджувати різні інновації, які забезпечать їх ефективність
в ринкових умовах. При цьому розробка та впровадження іннова-
цій на підприємстві вимагають конструктивних, а іноді і загальної
перебудови організаційних структур менеджменту. Подібні ситуації
вимагають сучасних якісних управлінських рішень, активного
залучення в процес змін власного персоналу підприємства. Мар ке -
тингова діяльність, як частина менеджменту підприємства, є най-
більш чутливою до інновацій, оскільки вона є специфічним «посе-
редником» між зовнішнім і внутрішнім середовищами. 

Сьогодні розробкою ідей інноваційного маркетингу займаються
як і провідні теоретики маркетингу Ф. Котлер, Д. Кревенс, так і до -
слідники інноваційного менеджменту, котрі в своїх роботах виділяють
маркетинг як один з визначальних чинників забезпечення успіху інно-
ваційного продукту на ринку, зокрема: Е.П. Голубков, Г.Я. Гольд -
штейн, М.М. Єрмошенко, Н.С. Ілляшенко [1], М.Я. Мат віїв [2] та ін.

У сучасній літературі поняття «інновація» зустрічається в різ-
них інтерпретаціях, які можна розділити на дві групи — як процес
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або результат, що полягає в комплексі заходів щодо перетворення
попередньої або появи нової діяльності на основі знань.

Основним принципом маркетингової діяльності інноваційного
підприємства є прагнення не тільки до наукового результату, але
і до його товарної форми. Іншими словами — не проштовхувати на
ринок те, що вийшло в результаті розробки, а розробляти те, що
споживачі очікують побачити на ринку. Ще до початку розробки
інноваційного продукту слід визначити, кому він призначається,
які традиційні або нові потреби він буде задовольняти і які пробле-
ми покупця у змозі вирішити. При такому підході розробка нового
продукту (послуги, технології) буде хорошим початком правильно-
го позиціонування.

Інноваційний маркетинг — це діяльність щодо створення та
використання інтелектуального продукту, доведення нових оригі-
нальних ідей до реалізації їх у вигляді готового товару на ринку та
способів його презентації споживачеві. Його доцільно позиціону-
вати як маркетинг нових інформаційних технологій в підприєм-
ницьких, державних і муніципальних структурах.

Таким чином, інноваційна діяльність в сфері маркетингу
є неможливою без наявності на підприємстві відповідного кадрово-
го та організаційно-управлінського забезпечення. Кваліфіковані,
творчі та амбітні співробітники, їх знання та досвід стануть у май-
бутньому вирішальним джерелом інновацій, а отже, і переваг
у сфері конкуренції. 

Впровадження маркетингових інструментів управління інно-
ваційною діяльністю стає однією з основних причин успіху сучас-
них новинок. Маркетингові інновації можуть виступати окремим
товаром, бути технологією інноваційного маркетингу, а також бути
наслідком інших видів інновацій (технологічних, процесних, орга-
нізаційних, продуктових).
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Медичне страхування протягом багатьох десятиліть відіграє
найважливішу роль у соціальному захисті населення в усьому світі.
Будучи складовою економічної категорії страхування, воно завдя-
чує своїй появі специфічним соціальним ризикам, пов’язаним із
загрозою втрати здоров’я. 

Вітчизняні учені по-різному трактують медичне страхування. Так,
проф. С.Осадець вважає, що «медичне страхування — це самостійна
підгалузь особистого страхування, яка об’єднує всі види страхування,
пов’язані з відшкодуванням витрат страхувальника у зв’язку із захво-
рюванням і необхідністю лікування» [1]. Професор Т. Говорушко
зазначала, що «медичне страхування — це страхування на випадок
утрати здоров’я з будь-якої причини, у тому числі у зв’язку з хворобою
та нещасним випадком» [2]. На думку проф. В. Базилевича, «медичне
страхування — це страхова діяльність, яка визначається як система
соціально-економічних відносин із захисту інтересів громадян або
членів їх родин у разі втрати ними здоров’я з будьякої причини» [3]. 

Нам імпонує думка таких авторів як О.Борецький, А.Коваль,
А.Федущак, О.Федущак, які, розглядаючи медичне страхування,
підкреслюють його особливість: «фінансове забезпечення самого
процесу надання медичної допомоги, скерованого на кінцевий ре -
зультат — максимальне відновлення і збереження здоров’я застра-
хованих за умови раціонального використання ресурсів (співвідно-
шення результат/вартість), компенсації затрат надавачів медичних
послуг на лікування застрахованих та попередження виникнення
страхових випадків»[4]. 

Особливості прояву кожної конкретної функції в сукупності
своїй розкривають суспільне призначення медичного страхування.
Так, ризикова (її ще називають «захисна» проявляється в тому, що
отримавши страховий поліс, людина відчуває себе захищеною від
ризиків втрати здоров’я через відсутність фінансового забезпечен-
ня лікування; превентивна функція проявляється в тому, що стра-
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ховик, який уклав договори медичного страхування, з метою уник-
нення великих виплат при настанні страхової події, вживає попе-
реджувальні заходи, спрямовані на профілактику захворюваності,
що дозволяє і застрахованій особі, і страховику набувати впевне-
ності щодо недопущення розвитку хвороби або виявленні її на ран-
ній стадії. Контрольна функція проявляється в тому, що страхова
компанія обирає для своїх клієнтів певні лікувально-профілактич-
ні установи, а також контролює процес надання медичних послуг,
що дозволяє запобігти зайвим призначенням і зайвим витратам. 

В широкому розумінні основна мета медичного страхування
полягає в наданні громадянами гарантованого права на отримання
необхідної медичної допомоги за рахунок накопичених страховою
компанією коштів. 

Медичне страхування здійснюється у двох формах: обов’язковій
і добровільній, які істотно відрізняються одна від одної і перспекти-
ви розвитку яких мають пріоритетне значення в соціально-еконо-
мічній політиці держави як основний напрямок забезпечення охоро-
ни здоров’я населення країни належними фінансовими ресурсами.
Найважливішим суспільним призначенням медичного страхування
є: по-перше, забезпечення соціального захисту членів суспільства від
ризиків, пов’язаних з втратою здоров’я; по-друге, забезпечення на ціо -
нальних систем охорони здоров’я надійним джерелом фінансування
поряд з державним та приватним фінансуванням. 

У вітчизняній практиці метод фінансування розглядається як
спосіб розподілу фінансових ресурсів від фондотримача до медич-
ної установи (сімейного або приватного лікаря), що виступає нада-
вачем медичної допомоги. Це такі методи фінансування закладів
охорони здоров’я, як кошторисний, програмно-цільовий, оплата
наданих медичних послуг. 
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Ефективна діяльність логістичної системи покликана задоволь -
нити потреби споживачів у найкращий спосіб, але й водночас
мінімізувати витрати будь-якого підприємства. Основними в логістиці
є витрати: 1) на транспортування; 2) на подальше складування товарів;
3) на зберігання товарно-матеріальних запасів; 4)на одержання,
відвантажування та пакування товарів; 5) адміністративні та на
обробку замовлень. Треба відмітити, що дослідженню логістичних
систем приділяється мало уваги на вітчизняних підприємствах, але це
є затратна сфера діяльності всіх торгівельних фірм, що має постійно
вдосконалюватись. Адже у вартості продукту, що потрапив до кін це вого
споживача більш ніж 70% складають витрати, пов’язані із збе ре -
женням, транспортуванням, пакуванням й іншими операціями, котрі
забезпечують рух матеріального потоку [1].

Сьогодні готовність фірми до поставки та швидкість поставок
стали дуже важливим (якщо не вирішальним) фактором успіху на
ринку. Для клієнтів магазину гарантія найшвидшого (якщо не
термінового) отримання замовленої продукції часто є більш важливим
фактором аніж ціна. У разі зниження прихильності споживачів до
певної торговельної марки стає реальною для підприємства загроза
остаточної втрати покупців за нерегулярного надходження продукції
до місць збуту або за затримок постачання товарів.

У зв’язку з цим необхідно розглянути питання створення і вико -
ристання логістичних систем розподілу. Такі системи мають на меті
організацію постачання до місць попиту тільки необхідної кількості
продукту і тільки в потрібний час для того, щоб досягти бажаного
рівня обслуговування споживачів за мінімізації витрат на розподіл.

Логістика розподілу ґрунтується на чотирьох засадничих прин -
ципах: координація; організація товаропересування; точний роз-
  ра хунок витрат на пересування і збереження товарів; організація
рівня обслуговування.

Головне завдання логістики — оптимізувати ці принципи [2].
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Збільшення кількості складів призводить до збільшення кіль кості
складських запасів товарів. Оскільки при створенні складських запасів
зростають витрати на їх утримання, тому при їх створенні одразу слід
думати про систему оптимізації. Скорочення запасів при використанні
логістики забезпечується за рахунок високого ступеня узгодженості
дій учасників логістичних процесів, за рахунок підвищення надійності
поставок, за рахунок раціональності розподілу запасів.

Отже, оптимальні логістичні рішення дають змогу забезпечити
високий рівень обслуговування клієнтів із мінімальними витратами.
В результаті зроблених досліджень можна дійти висновку, що
правильні логістичні рішення призводять до наступних результатів:
потрібний асортимент запасів у належному місці, в потрібний час;
узгодженість роботи транспорту, що гарантує своєчасну доставку
товару відповідно до економічних вимог; синхронність дій складсь -
кого господарства і пакування відповідно до вимог транспорту, що
дає змогу мінімізувати витрати, скоротити складські запаси продук -
ції; синхронізацію замовлень і відвантажень.
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Інноваційний маркетинг, як особливий, осучаснений вид інно-
ваційної діяльності, незважаючи на значну ймовірність ризику
є надійним джерелом швидкого отримання максимально можливо-
го прибутку.

Також інноваційний маркетинг, як нове поняття, досить актив-
но ввійшло до термінології економічних праць та наукових розробок
і є скоріше необхідністю, викликаною реаліями мінливого сучасного
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ринку. Враховуючи «бурхливу» ринкову трансформацію економіки,
основними критеріями економічного розвитку кожного окремого
підприємства, галузі, району, регіону та і країни в цілому є іннова-
ційні підходи спрямовані на оптимальне використання конкурен-
тних переваг.

У Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», метою якої є впро -
вадження в країні європейських стандартів життя та вихід України
на провідні позиції у світі, також зазначено, що Україна має стати
державою із сильною економікою та з передовими інноваціями. Для
цього, передусім, необхідно відновити макроекономічну стабіль-
ність, забезпечити стійке зростання економіки екологічно невис-
нажливим способом та створити сприятливі умови для ведення гос-
подарської діяльності. 

На даний момент за показником інноваційності економіки,
який визначається як міра впливу доробків науки та їх практично-
го впливу на економічне зростання, Україна знаходиться у межах
10–12%. В світовій практиці початкова межа інноваційної моделі
розвитку економіки визначається на рівні 40%. В індустріально
розвинених країнах роль науково-технічного прогресу (НТП), інте-
лектуалізації виробництва та активного проведення інноваційних
процесів надзвичайно велика. 

За оцінками фахівців, частка нових технологій у розвинених
країнах дорівнює близько 85% приросту ВВП. Незадовільний стан
інноваційної сфери в країні, а отже, і низька конкурентоспромож-
ність української економіки засвідчується дослідженнями зарубіж-
них інституцій. Спираючись на дані міжнародної школи INSEAD
та Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у 2016 році
Україна в рейтингу з 141 країн за індексом інновацій посіла 56
місце, між Монголією та Байхрейном. 

На сьогоднішній день увага більшості дослідників зосереджена
на вирішенні питань інноваційного розвитку як об’єкта загального
регулювання, однак умови функціонування українських підпри-
ємств потребують інших підходів і важелів впливу на інноваційний
розвиток.

Розвиток підприємств передбачає розширення можливостей,
потенціалу і не повинен мати жодних обмежень. У цьому сенсі роз-
виток полягає в ефективному перерозподілі ресурсів, перш за все,
інвестиційного характеру за напрямками, що забезпечують макси-
мально високу конкурентоспроможність економіки підприємств
(регіону, галузі) протягом максимально тривалого періоду, вдоскона-
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лення товарів і послуг, в тому числі, і на базі існуючої організаційної
структури, вдосконалення структури і систем управління, результа-
том якого моєе бути як збільшення попиту на продукцію підприєм-
ства, так і розширення масштабів його господарської діяльності.

Таким чином, реалізація запропонованих напрямків активіза-
ції інноваційної діяльності дасть змогу значно підвищити рівень
інноваційної активності підприємств та інноваційно-промислових
комплексів, ефективно використовувати внутрішні і залучені зов-
нішні інвестиції в інноваційну діяльність. 

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Колос І.М.
Магістр, спеціальність «Менеджмент»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Комар Ю.М. д.н.з держ.упр., професор

У сучасних умовах роль інновацій як провідного інструменту
забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його продук-
ції неупинно зростає. Інноваційний процес поєднує науку, техніку,
економіку, підприємництво і управління. Він полягає в одержанні
нововведення і простирається від зародження ідеї до її комерційної
реалізації, охоплюючи весь комплекс відносин: виробництво,
обмін, споживання. Основоположним принципом розвитку під-
приємства в умовах швидких змін, прискорення темпів науково-
технічного прогресу є активізація інноваційних процесів з метою
більш ефективного вирішення завдань діяльності в усіх напрямках
і на всіх рівнях управління. Ключову роль у цьому процесі відіграє
маркетингова діяльність.

Інноваційний маркетинг являє собою концепцію маркетингової
діяльності, відповідно до якої на підприємстві здійснюється постій-
ний процес пошуку нових маркетингових ідей та їх втілення через
інструменти, заходи, методи та технології маркетингової діяльності.
Сучасний споживач стає дедалі вимогливішим до товарів та послуг;
обачнішим під час їх вибору, який забезпечений різноманітністю
альтернатив; раціональнішим в умовах зниження платоспроможно-
го попиту. У цих умовах для ефективного просування товарів і послуг
потрібні нові, нестандартні підходи й до маркетингової діяльності,
що зумовлює необхідність інноваційного її розвитку.
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Сучасний маркетинг в Україні повинен базуватися на швидко-
му, гнучкому плануванні нововведень. Маркетингові зусилля
мають бути спрямовані на розробку і пропозицію такого продукту,
про який споживач ще не знає. В центрі нововведень завжди пови-
нен бути споживач. Для того, щоб знати свого споживача рекомен-
дується застосовувати сучасні технології.

Здійснюючи кроки в сфері інноваційного маркетингу, потрібно
брати до увагу етапи сприйняття новинок клієнтами. Як стверджує
Роджер Бест, на інноваційні продукти на початковому етапі їх виве-
дення на ринок реагує тільки частина цільової аудиторії — новато-
ри. Саме тому не можна судити про успіх або провал інноваційного
продукту на початковій стадії його просування на ринку. У компа-
нії має бути уявлення про те, скільки часу вони будуть підтримува-
ти інноваційний продукт на ринку та коли слід прийняти рішення
про закриття проекту або продовження його просування та вдос -
коналення.

Якщо колись за новаторські ідеї горіли на вогнищі, то сьогодні
новаторські ідеї — це двигун прогресу. А також — магніт для вели-
ких інвестицій. В минулому році в світі венчурні інвестори вклали
в стартапи біля 87 млрд. доларів. Але ці інвестіції в більшості при-
ходять українським компаніям із-за океану. В той же час, відчизня-
на підтримка — не тільки стартапів, але і науки, — яка повинна бути
генератором новаторських ідей, знаходиться на низькому рівні.
Наприклад, на 2019 рік на фундаментальні дослідження та розроб-
ки в Україні із держбюджету було виділено лише 3,9 млрд. грн. Це
мізерна сума, так як минулорічний бюджет Гарвардського універси-
тету — біля 5 млрд. доларів [3]. 

Отже, найважливішою характеристикою сучасного маркетингу
є виявлення нових потреб чи нових форм задоволення вже існуючих
потреб, орієнтація виробництва на задоволення реально наявного
попиту, а завдяки цьому — випередження конкурентів. У на слі док
розвитку технологій і нових ринків роль маркетингу в підприєм-
ствах протягом найближчих років буде набувати все більшого зна-
чення. Основними тенденціями в маркетингу виступатимуть нові
ринки, нові медіа технології, методи та підходи до кращого розу-
міння потреб та смаків споживачів. Саме вивчення споживачів буде
виявлятися найважливішим завданням маркетологів, оскільки голов -
ною силою виступатиме не сама інформація, а здатність відшукати
потрібне і використати належним чином на користь підприємства
та споживача.
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ПРОБЛЕМА СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ

Коляда О.О.
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Чому питання стабільності національної валюти у будь-якій еко -
номіці є ключовим у процесі здійснення макроекономічної політи-
ки? Передусім тому, що нестабільність грошей спричиняє чимало
негативних ефектів, пов’язаних зі зростанням цін, а також (і це
головне) — невизначеність у процесі прийняття рішень для всіх
суб’єктів економічної діяльності.

Серед перелічених факторів, що формують валютний курс, мож -
на виокремити не менш важливі чинники, на підставі яких можна
дослідити зміни валютних курсів, зокрема: 

1. Темп інфляції. Чим вищий темп інфляції в країні, тим ниж-
чий курс її валюти, якщо не протидіють інші чинники. 

2. Валютний паритет — співвідношення між двома валютами,
яке встановлюється в законодавчому порядку на підставі офіційно-
го вмісту золота в одиниці валюти, або СПЗ (спеціальних прав запо-
зичення), або однієї зі світових твердих валют (чи кошика валют). 

3. Ступінь використання певної валюти на євроринку і в міжна-
родних розрахунках. Наприклад, той факт, що 60% операцій євро-
банків здійснюються в доларах, визначає масштаби попиту і пропо-
зиції цієї валюти. 

4. Ступінь довіри до валюти на національному і світових ринках.
Курс національної валюти визначається соціально-економічним
станом країни. 

5. Золотовалютні резерви. Згідно зі Законом України «Про На ціо -
нальний банк України», золотовалютний резерв — резерви Украї ни,
відображені у балансі Національного банку України, що включають
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в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і при -
значені для міжнародних розрахунків. 

Рис. 1. Курс долару за 100 одиниць НБУ

Тимчасова грошова стабілізація, що хибно трактується
в Україні як досягнення макроекономічної стабільності, не містить
передумов для економічного зростання через надто обмежене тлу-
мачення. Залишаючи макроекономічну стабілізацію як стратегічну
мету української держави на нинішньому етапі, необхідно істотно
розширити критерії стабілізації, зрозуміти економічне зростання
як одну з її невід’ємних складових.

Негативна політична обстановка, конфлікт на сході України
впливає на економіку та на суспільство, проте вплив куди сильніше
виражено в напрямку економіки загалом. З цієї причини інвестори
воліють залишити межі України, виводять свої гроші, а ті компанії,
які ще езберігають кошти на українському ринку, включають у вар-
тість своїх товарів та послуг націнку, покликану компенсувати
ризик знецінення національної валюти.
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АКТИВІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО
ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Комар В.Ю.

магістр з економіки та менеджменту, 
менеджер туристичної компанії ITOUR (м. Київ, Україна) 

Важливість використання суб’єктивного підходу в системі про-
фесійної підготовки студентів управлінських спеціальностей обу-
мовлена, насамперед, тим, що людська особистість (студент) —
надскладна соціально-біологічна система в якій питання функціо-
нування, самоорганізації і саморозвитку вивчені недостатньо. При
цьому дослідження людської особистості мають бути спрямовані,
в основному, на внутрішні аспекти її життєдіяльності.

Суттєво знижує ефективність вирішення цієї проблеми домі-
нування в сучасній управлінській освіті об’єктивного підходу,
основним принциповим недоліком якого є те, що він сфокусова-
ний на вивченні різних об’єктів і явищ природи, розглядаючи їх
окремо від суб’єкта професійної підготовки — студента.

Аналіз характеристик показує, що об’єктивний підхід не спро-
можний надавати студентам достатні знання і виховувати мудрих,
зрілих громадян, здатних повністю реалізувати власні можливості
і забезпечувати процвітання України. В результаті цього студенти
управлінських спеціальностей недостатньо змотивовані на навчан-
ня, вважають його важким, нецікавим і залишаються невдоволеними
якістю знань, викладачі втрачають ентузіазм, а суспільство отримує
фахівців, які не повністю відповідають вимогам часу.

Виключний акцент на об’єкті пізнання в системі професійної
підготовки фахівців управлінських спеціальностей спричиняє до
мінімізації ролі суб’єкта навчання в процесі формування знань.
Такий акцент без пропорційного розвитку суб’єкта пізнання — сту-
дента призводить до суттєвих негативних наслідків: знання, які
отримують студенти не можуть бути достатніми, абсолютно надій-
ними, повними і такими, що задовольняють його в процесі профе-
сійної діяльності в основних сферах і рівнях управління. При цьому
студент не може бути впевненим, що його знання приведуть тільки
до позитивних змін в особистому і суспільному житті.

Домінування об’єктивного підходу, знаходить своє відображен-
ня в тому, що студенти управлінських спеціальностей, вивчають
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протягом чотирьох років 50–60 різних дисциплін, які, в переважній
більшості, виконують лише одну функцію — пізнавальну.

Один з важливих практичних аспектів запровадження суб’єк-
тивного підходу замість об’єктивного полягає в тому, що при фор-
муванні планів підготовки студентів управлінських спеціальностей
необхідно передбачити широке використання навчальних дисцип-
лін, які б дозволяли студенту проводити аналіз власного «Я», мали
на нього безпосередній вплив і розкривали його творчий потенціал. 

Практична реалізація суб’єктивного підходу зв’язана з широким
запровадження в навчальний процес професійної підготовки
студентів управлінських спеціальностей комплексу «Я-дисциплін»,
які безпосередньо спрямовані на розвиток особистості студента. До
них відносяться: «Самоуправління професійною підготовкою
студента», «Самоуправління трудовою діяльністю майбутнього ме -
неджера», «Самоуправління здоров’ям студента», «Самоуправ ління
навчальною інформацією студента», «Самоуправління мотивацією
навчання студента», «Самоуправління формуванням знань студен -
та». Суттєвою перевагою «Я-дисциплін» над іншими дисциплінами
управлінського циклу є те, що окрім пізнавальної функції, яка
спрямована на засвоєння знань, вони виконують мають ще дві
функції — самомотивації і саморозвитку, безпосередньо впливають
на суб’єкта навчання — студента і дозволяють повніше розкрити
його творчий потенціал [1, с. 18].
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СТРАХОВІ РИЗИКИ В СТРАХУВАННІ МАЙНА 

Конарський Р.М.

І курс, група ФН-18-1м, 
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Приступа М.І., к.е.н., доцент 

Страхування майна громадян розглядається як сукупність за -
ко нодавчо унормованих класів страхування, відповідно до яких стра -
ховик отримує ліцензію та розробляє і затверджує правила страху-
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вання, умови і порядок яких передбачають повне або часткове від-
шкодування збитків у разі настання страхового випадку із застрахо-
ваним майном на користь страхувальників-громадян або вигодона-
бувачів. Таке визначення враховує заміну вітчизняного поняття
«вид страхування» на «клас страхування», що є одним із напрямів
ін теграції до європейського ринку страхування майна громадян,
створює додаткові можливості перестрахування ризиків, забезпе-
чує здатність формування статистичних даних у розрізі окремих
видів страхування майна та порівняння їх з аналогічними показни-
ками іноземних ринків, аналізувати та прогнозувати розвиток. 

Ризики техногенного та природного походження є очевидною
загрозою пошкодженню та втраті майна громадян. Матеріальні
збитки від їх прояву наближаються до 1,5 млрд грн. Це є вагомим н -
вантаженням для державного, місцевих бюджетів, передбачених на
допомогу громадянам у разі непередбачуваних ризикових подій, ре -
зервного фонду Кабінету Міністрів України. Можливості цих бюд-
жетів обмежені. Така ситуація значно підсилює необхідність захис-
ту майна, особливо нерухомого. 

Серед методів захисту майна громадян від ризиків втрати та по -
шкодження виокремлено фінансування за рахунок коштів держав-
ного бюджету, самострахування, страхування. Найбільш надійним та
ефективним способом захисту від зазначених ризиків є страхування.

Страхування майна громадян, як і страхування взагалі, ґрунту-
ється на певних принципах, до яких належать: страховий інтерес,
суброгація, найвищий ступінь довіри сторін страхування, причинно-
наслідковий зв’язок збитку та події, що призвела до нього, виплата
відшкодування у межах реальних збитків. 

Суспільно-економічна роль страхування майна громадян поля-
гає в забезпеченні захисту найбільш соціально значущих видів
майна, особливо це стосується житла. Ця роль виявляється у на -
ступних аспектах. По-перше, через механізм страхування відшко-
довуються збитки, що виникли в громадян унаслідок знищення або
пошкодження майна в результаті стихійних явищ, пожеж, аварій та
інших небезпек. Страхування захищає не лише матеріальний стан
людини, надаючи їй кошти для відшкодування збитків, а й створює
в неї почуття впевненості й захищеності, даючи можливість зазда-
легідь спланувати витрати, пов’язані з негативними наслідками
випадкових подій. Відшкодування збитків, завданих громадянам,
здійснюється за рахунок страхових резервів страховиків, а не дер-
жавних резервів, що формуються за рахунок платників податків.
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Акумульовані страховиками страхові резерви зі страхування майна
громадян є важливим джерелом інвестицій в економіку країни.

Діяльність громадян, спрямована на реалізацію права власності,
не  від’ємна від ризику. Зростання збитків внаслідок ризиків пошко -
дження та втрати майна громадян зберігає тенденцію зростання. Це
сут  тєво впливає на економічний і соціальний розвиток країни, створює
загрози стабільності. Виникає необхідність пошуку шляхів уникнен-
ня, утримання ризиків та мінімізації можливих негативних наслідків.

Уникнути ризиків пошкодження та втрати майна громадян не -
можливо. Так як їхня залежність від природних умов, різного роду тех-
ногенних та медико-біологічних чинників людському впливу майже
не піддається. Суспільно-господарська практика виробила низку
методів і форм протидії ризикам, що загрожують майну громадян.
Зокрема, це превентивні заходи, які спрямовані на запобігання появі
випадкових подій; репресивні заходи, спрямовані на їхнє обмеження
та покриття негативних наслідків ризиків фінансовими засобами. Таке
фінансування ризиків здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету, самофінансування або самострахування і страхування.

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Корзунов А.В.

ІІ курс, група 2Ф, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к.е.н. 

Посилення конкуренції між депозитними установами, поява
конкурентів в особі небанківських установ (страхових, трастових
компаній, пенсійних фондів), відтік вкладів із банків внаслідок
розвитку ринку цінних паперів призвели до необхідності викорис-
тання банками маркетингового інструментарію.

Банківський маркетинг в силу своєї специфіки є особливою
галуззю маркетингу. Це зовнішня й внутрішня ідеологія, стратегія,
тактика й політика діяльності банку. Метою політики керівництва
банку й діяльності всіх його служб є залучення клієнтури, розширен-
ня сфери збуту своїх послуг, завоювання ринку, збільшення прибут-
ку. Звідси велике значення маркетингової роботи банку, зміст і цілі
якої істотно змінюються останнім часом під впливом різко зрос-
таючої конкуренції на фінансових ринках і модифікації відносин
між банками й клієнтурою в умовах кризи.
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У вітчизняній економічній науці певне поширення отримало
твердження, що банківський маркетинг, з однієї сторони, це ство-
рення необхідних умов для пристосування до вимог ринку, підви-
щення конкурентоспроможності і прибутковості, а з іншої сторо-
ни, під банківським маркетингом розуміють конкретну банківську
діяльність як по лінії акумуляцій грошових заощаджень і засобів,
так і по лінії надання кредитів.

Формування конкурентних стратегій передбачає глибоке знан-
ня своїх конкурентів, їх поточних і перспективних намірів та пла-
нів. Практика свідчить, що керівництво банку потребує інформації
про своїх ринкових суперників за такими позиціями: планування
послуг; цінова політика; стратегія реалізації; оборот; структура
витрат; до слід ницька діяльність; банківські технології; патенти;
практика фі нансування; оплата праці керівної ланки, рядових пра-
цівників.

Необхідність все більш активного застосування прийомів та інст -
рументів маркетингу в банківській сфері обумовлена низкою фак-
торів, серед яких виділяють загострення конкурентної боротьби на
ринку фінансових послуг в цілому і його банківському секторі зок-
рема, глобалізація банківської конкуренції; переважаюча тенденці-
єя універсалізації банківської діяльності, що повинно привести до
формування «нового типу трансформованого, сфокусованого і ре -
генерованого універсального банку як сучасної фінансової устано-
ви»; динамічна зміна обсягів, характеру і структури попиту на бан-
ківські продукти та їх постійною диверсифікацією; широке
запровадження в банківську діяльність передових інформаційних
технологій, що кардинально міняє форми і системи збуту продуктів
банку та методи комунікаційних зв’язків з наявними і потенційни-
ми клієнтами; персоніфікація традиційних банківських продуктів
під індивідуальні запити окремих клієнтів; формування системи
партнерських відносин між клієнтами і банком; надання допомоги
клієнтам в оцінці вигоди пропозиції нових послуг.

Особливі специфічні прийоми банківського маркетингу про-
являються в дотриманні комплексного універсального підходу до
розробки маркетингової політики, врахування сучасної концепції
соціально-етичного маркетингу як засобу балансування основних
цілей маркетингу (прибутку банку, запитів клієнтів та інтересів пер -
соналу банку і суспільства у цілому), чітке окреслення і повне охоп-
лення основних інструментів маркетингової діяльності, розмежу-
вання інструментів маркетингу і менеджменту.
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ВрахуванняЗміцненню банківської системи сприятиме не тіль-
ки прийняття комплексної програми фінансового оздоровлення
українських банків, а й розробка правильної маркетингової політи-
ки. Встановлення довіри до банківської системи з боку українсько-
го суспільства залежить і від правильної побудови маркетингової
політики банками.

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Корнієнко С.В.

ІІІ курс, група З00-16-1, спеціальність «Облік і оподаткування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент 

Проблема розробки та побудови ефективної концепції фінансо-
вого забезпечення стійкого розвитку економіки сьогодні є актуаль-
ною. Водночас накопичилась низка проблем, що стосується фінансо-
вої політики загалом та її окремих складових, а саме: перманентна
нестача ресурсів практично у всіх сферах і ланках фінансової систе-
ми країни, падіння реального ВВП, підвищення темпів інфляції,
девальвація національної грошової одиниці, збереження високого
рівню дефіциту бюджету й зростання державного боргу.

З огляду на це, особливого значення набуває організація ме -
неджменту державних фінансових ресурсів, які є дієвим інструмен-
том підтримки розвитку економіки й важливим чинником фінан-
сового забезпечення повноважень центральних та місцевих органів
влади у процесі виконання конституційних зобов’язань і проведен-
ня бюджетної децентралізації.

Зростання фінансового потенціалу економіки України зале-
жить від результатів і можливостей розвитку реального сектора еко-
номіки, ефективності функціонування фінансової системи, рівня
наповненості бюджетів усіх рівнів, спроможності населення у фор-
муванні фінансових ресурсів. Фінансові ресурси національної еко-
номіки — це вартісне вираження джерел формування майна (акти-
вів) держави, суб’єктів господарювання та домашніх господарств,
що мають фондовий та нефондовий характер, формуються у проце-
сі розподілу та перерозподілу ВВП і національного багатства, вико-
ристовуються для задовольняння потреб виробництва та соціаль-
но-економічного розвитку суспільства.

Сутністю фінансових ресурсів держави є вартісне вираження
джерел утворення її майна, що формується у процесі мобілізації
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частини доходів суб’єктів фінансової системи або перебуває в роз-
порядженні держави на правах власності і слугує для забезпечення
виконання покладених на неї функцій. Вони охоплюють ресурси
всіх секторів економіки, які в процесі функціонування розподіля-
ються за відповідними рівнями управління. Для забезпечення без-
перервної виробничо-господарської діяльності у кожного підпри-
ємства повинен бути достатній обсяг фінансових ресурсів, які,
з погляду дотримання принципів ефективності й справедливості
соціально-економічних відносин, є вартісним вираженням джерел
формування активів суб’єктів господарювання. Ці ресурси є важ-
ливими та необхідними у процесі функціонування суб’єктів госпо-
дарювання для організації їхньої виробничої діяльності, виконання
фінансових зобов’язань, пошуку можливостей подальшого зміц-
нення матеріально-технічної бази та економічного розвитку.

Концептуальними підходами для побудови системи руху фі -
нансових ресурсів між окремими складовими фінансової системи
України є необхідність збалансування грошових потоків, що дасть
змогу зміцнити фінансову безпеку країни. Ухвалюючи управлінські
рішення у галузі фінансів, органам управління необхідно чітко
визначати їхні можливі наслідки для всіх складових національної
економіки. У переліку таких рішень сьогодні провідне місце належать
ресурсам держави, які використовують для фінансового забезпечен-
ня функціонування бюджетної сфери, регулювання економічних
і соціальних процесів й стимулювання економічного зростання.

Для підвищення рівня фінансового забезпечення розвитку еко -
номіки уряду країни необхідно на державному рівні вживати такі
заходи: прагнути досягнути оптимальної системи оподаткування,
яка б забезпечувала надходження планового обсягу доходів, прово-
дити збалансовану політику залучення позикових ресурсів з метою
покриття дефіциту державного бюджету та вкладення таких коштів
у перспективні сфери економіки, забезпечувати інформаційну про-
зорість у формуванні та використанні державних бюджетних кош-
тів, оптимально використовувати бюджетні кошти, захищати кор-
дони України від напливу неякісної та контрабандної продукції,
яка суттєво знижує фінансовий потенціал економіки.
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СТРАХОВІ КОМПАНІЇ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Королюк Т.М.

І курс, група ЗФН-18-1м, «Фінанси, банківська справа та страхування»
Миколаївського міжрегіонального інституту 

розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Дражниця С.А., к.е.н., доцент

Страхові компанії також відіграють провідну роль у світовій,
міжнародних і національних економічних системах та фінансових
ринках, що підвищує актуальність їх дослідження у сучасних умо-
вах розвитку таких систем і ринків. 

Спираючись на статистику Ліги страхових організацій України
[1], можемо зазначити, що частка страхових послуг у ВВП України
показала ідентичний тренд з динамікою питомої ваги фінансових
послуг у ВВП країни за останні роки. 

Страхова компанія — це спеціалізоване комерційне підприєм-
ство, що діє переважно в межах національної економічної та фінан-
сової систем і виконує законодавчо закріплений перелік операцій
та послуг, на здійснення яких має відповідні ліцензії державної
установи-регулятора ринку з метою підвищення ефективності та
стабільності національної економіки, а також забезпечення захисту
і фінансової стабільності клієнтів. 

Функціями страхових компаній, як суб’єктів економічної та фі -
нансової систем, є: інформаційна — боротьба з асиметрією інфор-
мації при взаємовідносинах контрагентів на ринку; інвестиційна —
забезпечення первинних позичальників грошовими коштами;
перерозподільна — перерозподіл ВВП; захисту — забезпечення
захисту суб’єктів економіки та фінансового ринку. 

Страхові компанії, як і банки, у процесі фінансового посеред-
ництва можуть виступати в якості інвесторів, фінансових посеред-
ників, позичальників, суб’єктів господарювання, що відносяться
до інфраструктури фінансового ринку та регуляторів на ринку. 

Досліджуючи діяльність страхової компанії в якості фінансово-
го посередника на фінансовому ринку, спираючись на ряд наукових
праць, зазначаємо, що її головні ознаки будуть ідентичні діяльнос-
ті банків у цій ролі на такому ринку. Те ж можливо сказати і про
визначення страховика, як фінансового посередника. 

Діяльність страхових компаній як суб’єктів господарювання,
що відносяться до інфраструктури фінансового ринку, суттєво від-
різняється від такої діяльності банків. 
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Оцінка розвитку страхових ринків провідних країн світу дозво-
ляє виділити чотири типи їх побудови: мінімальне втручання дер-
жави та домінування саморегулювання (США); максимальне втру-
чання держави та незначний обсяг саморегулювання (країни ЄС та
Великобританія); зважений підхід до державного регулювання та
акцент на розвиток кооперації (Японія); повний контроль держа-
вою ринку (Китай) [2, с. 76]. 

Практика функціонування страхових компаній України на сві-
товому, міжнародному і національному фінансовому ринку та ринку
фінансових послуг повністю підтверджує наведені вище особли-
вості діяльності страховиків з країн, що розвивають власну еконо-
мічну систему. Національні страхові компанії програють конкурен-
тну боротьбу іноземним страховикам та потребують розробки
і реалізації шляхів усунення такої проблеми. 

Література
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На укові записки. 2010. С. 75–78.

ПОНЯТТЯ КРИЗИ ТА ТИПИ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

Короцинська А.Д.

ІІІ курс, група ЗМН-16-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Кризова ситуація — це погроза існуванню організації і нехват-
ка часу для прийняття відповідних мір, характеризується раптовіс-
тю настання. Розрізняють такі причини кризових ситуацій:

1. Зростання навантаження на вищу ланку менеджерів у зв’язку
з ростом принципово нових і складних задач, пов’язаних із розши-
ренням зон ринкової економіки.

2. Помилки в діяльності менеджерів та спеціалістів через
недостатню компетентність, відсутність чіткої системи управління.

3. Поява несприятливих урядових законів і постанов.
4. Ситуації відкритого невдоволення робітників, погіршення

психологічного клімату в колективі.
5. Злочинні дії по відношенню до особистості або організації. 
Кризові ситуації можуть виникати на різноманітних рівнях: осо -

бистість, група, організація, галузь, держава.
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Типи кризових ситуацій:
– відоме-невідоме: в усіх випадках відомо, що криза може від-

бутися, але невідомо виникне чи ні, і якщо так, то коли;
– невідоме-невідоме: ситуації, виникнення яких передбачити

неможливо;
– криза спаду: радикальне порушення нормальної виробничої

діяльності на основі існуючого технологічного потенціалу;
– криза росту: зриви в досягненні певних кінцевих цілей;
– криза ліквідації: повна втрата спроможності до виживання

в нестабільній ситуації, процесах банкрутства.
Джерелами кризових ситуацій можуть бути, природні, екологічні,

виробничі, фінансово-економічні та соціально-психологічні фактори.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Крамаренко І.С. 

кандидат економічних наук, доцент, 
декан факультету права та соціально-освітніх технологій 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

Дослідження інноваційної активності підприємств України по -
ка зало, що тільки у 2016 році найбільший показник підприємств, що
займаються інноваціями становив 18,9% (рис. 1). 

Протягом 2008–2017 років загальна сума витрат, пов’язаних з ін -
но ваційною діяльністю, збільшилась на 1385,1 млн. грн., що є пози тив -
ною тенденцією та показує на розвиток використання інновацій під-
приємствами. Зрозуміло, що після кризи 2008 року підприємства не
в змозі витрачати значні кошти на оновлення та інноваційні розробки.
Для підприємств в цей період гостро стоїть проблема з пошуком фі нан -
сових ресурсів для операційної діяльності, тому в 2009 році ви тра ти,
пов’язані з інноваційною діяльністю, зменшилися до 7949,9 млн. грн.,
в 2010 році — до 8045,5 млн. грн. Реформаційні процеси, що відбували -
ся майже у всіх галузях господарювання країни, зумовили підвищення
інноваційної активності підприємств та установ. Тільки, у 2017 році
фінансові витрати, по в’язані з інноваційною діяльністю, збільшилися
до 13379,3 млн. грн., що більше за 2008 рік на 1385,1 млн. грн. 

Питома вага підприємств та установ, що впроваджували інно-
вації протягом 2008–2017 років, збільшилась з 10,8% до 16,2%, тоб -
то, з кожним роком зростає кількість суб’єктів господарювання, що
використовували та вводили інноваційні технології.
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Рис. 1. Динаміка інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств
України за 2008–2017 років [1]

За останні десять років найбільший обсяг капітальних інвестицій
був у 2017 році — 448461,5 млн грн та у 2016 році 359216,1 млн грн,
що в 1,6 та 1,3 рази більше за 2008 рік відповідно. Головними чин-
никами впливу, що призвели до відновлення довіри інвесторів, зба-
лансування макроекономічної рівноваги та прискорення структур-
них реформ в країні.

У забезпеченні виходу економіки з кризового стану і стабільно-
го її розвитку вирішальну роль відіграє науково обґрунтована інвес-
тиційна політика державних та регіональних органів влади. Саме
вони визначають реальні джерела, напрямки і структуру інвести-
цій, здійснення раціональних і ефективних відтворювальних про-
цесів під виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих
соціально-економічних і технологічних програм, відтворювальних
процесів на макро-, мезо- і мікроекономічному рівнях. Одночасно
створюється й найбільш сприятливий інвестиційний клімат
з метою більш широкого залучення, поряд з внутрішніми, інозем-
них інвесторів на взаємовигідних підставах.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Лебідь С.В.

ІІІ курс, М-31, спеціальність «Маркетинг»
Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Ляшенко В.В., доцент кафедри

Інноваційний маркетинг — це діяльність на ринку нововве-
день, спрямована на формування або виявлення запитань і потреб,
що базується на використанні нових ідей щодо товарів, послуг та
технологій, які найкращим чином сприяють досягненню цілей
організацій та окремих виконавців. 

Інноваційний маркетинг може розглядатись у різних аспектах. 
Інноваційний маркетинг як філософія підприємництва пропо-

нує систему мислення та ідеологічну основу підприємницької
діяльності, яка полягає в орієнтації організації на засади маркетин-
гу та досягненні конкурентних переваг через використання іннова-
ції, важливою ознакою якої в ринкових умовах виступає новизна її
технічних та споживчих властивостей.

Інноваційний маркетинг як аналітичний процес передбачає
здійснення робіт дослідницького характеру: проведення маркетин-
гових досліджень з метою вивчення кон’юнктури ринку, виявлення
смаків та уподобань споживачів; прогнозування динаміки попиту
на інновацію; сегментування та вибір цільового сегменту і роздроб-
лення стратегії маркетингу для інновації тощо.

Інноваційний маркетинг як активний процес вирішує низку зав -
 дань, пов’язаних з позиціонуванням і просуванням інновацій на ринок. 

Інноваційний маркетинг як управлінська функція починається
з етапу пошуку нових ідей щодо товарів, послуг та технологій, які
найкращим чином можуть задовольняти існуючий та потенційний
попит, з їх наступною матеріалізацією і комерціалізацією; і закінчу-
ється на етапі насичення життєвого циклу товару.

Передумовами розвитку маркетингових інновацій на сучасному
етапі розвитку України є: кризові явища в економіці; високий темп
зміни зовнішніх умов; значні ризики у підприємницькій діяльності;
швидкі зміни на товарному ринку; загострення конкуренції; висока
насиченість ринку; зміни потреб та підвищення вимог споживачів.

Для підприємств України що орієнтовані на інноваційний мар-
кетинг, доцільним є врахування таких факторів як: загроза старіння
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існуючих продуктів; виникнення нових потреб у покупців товарів
(послуг); зміна смаків і уподобань споживачів, стилів поведінки;
скорочення життєвого циклу товарів; посилення конкуренції; роз-
виток інформаційно-комунікативних технологій.

Успішність маркетингових інновації підприємств України обу-
мовлена наступними критеріями: 

1. Важливість. Оцінка нововведення споживачами з точки зору
важливості для них запропонованої вигоди.

2. Унікальність. Вигоди нового товару повинні сприйматися
споживачами як унікальні і відрізнятися від вигід, пов’язаних з іс -
нуючими продуктами. 

3. Стійкість. Продукт не повинен легко відтворюватися конку-
рентами. 

4. Ліквідність. Для доставки продукту на ринок і його підтрим-
ки підприємство повинна розробити ефективну систему розподілу.
Під час кризи найбільше затребувані нові оригінальні маркетинго-
ві ідеї, що вимагають невеликого бюджету для реалізації. 

Таким чином маркетингові інновації за частотою впровадження
та багатоплановості повинні випереджати інші типи нововведень. 

Нововведення поширюються ще швидше, в більшості випадків
у багатьох підприємств відбувається копіювання маркетингових
інновацій. Це відбувається, тому що на відміну від організаційних
інновацій, маркетингові інновації доступні всім учасникам ринку:
споживачам, постачальникам, конкурентам. 

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

Літті К.А.

ІІ курс, гр. КД-21, Спеціальність «Комерційна діяльність» 
Інститут економіки та менеджменту

Науковий керівник: Фурман С.С.

Характерною рисою розвитку сучасних інституцій є їх набли-
ження до безпосередніх споживачів. Так, основними напрямками
діяльності центральних банків є фінансова грамотність населення,
фінансова інклюзія та захист прав споживачів фінансових послуг.

У 2015 році Група Світового банку — МВФ та партнери державно-
го та приватного секторів прийняли зобов’язання щодо досягнення
Універсальної фінансової інклюзії до 2020 року (UFA2020. Завдяки
ініціативі «Універсальний фінансовий доступ 2020» Група Світо во го
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банку зобов’язалася дозволити 1 мільярду людей отримати доступ
до трансакційних рахунків за допомогою цільових заходів.

Фінінклюзія — це можливість, здатність та рівень залучення гро -
мадян різних верств населення до фінансових послуг. Ідея фінансо-
вої інклюзії — це користування фінансовими послугами для підви-
щення добробуту.

На сьогодні більше ніж 100 країн реалізують програми з фінан-
сової грамотності, спираючись на потреби населення та економіки,
існуючі ресурси та стратегічні цілі держави.

Виділяють такі основні напрямки, в яких діють центральні банки:
1. Реалізація національної стратегії.
2. Співробітництво зі стейкхолдерами (зацікавленими особами).
3. Технологічні визови.
Чим корисна споживачам такого роду діяльність центральних

банків? Це надання можливості для вас відкрити ощадний рахунок,
депозит чи отримати кредит, Дуже важливо, що це корисна можли-
вість, тому що іноді українці беруть досить дорогі кредити, а це вже не
про фінансову інклюзію. Це теж користування банківською послу-
гою, але це не завжди покращує добробут користувача такої послуги.

За останніми дослідженнями Світового банку, 37% українців
зовсім не мають рахунків у банках, зазначають експерти.

А ще є значна частина «сплячих рахунків», коли люди мають
зар платну картку, але два рази на місяць йдуть до банкоматів і зні-
мають ці кошти. Але, як ми бачимо, все ж використання карток,
можливість і частка безготівкової оплати стрімко зростає.

Ще в 2015 році НБУ відкрив проект із популяризації безготівко-
вих розрахунків, оскільки саме безготівкові розрахунки є тим драй-
вером, що може стимулювати економічний розвиток, тому що готів-
кові розрахунки — це фактично тіньова економіка, а безготівкові —
це те, що в майбутньому може наповнювати бюджет і бути стимулом
для бізнесу розвиватися, бо є розуміння того, куди йдуть грошові
потоки, як вони йдуть, як контролюються; в населення є розуміння,
як керувати своїми потоками, є більша схильність для заощаджень.

Дослідженнями, що проводилися в інших країнах, показують:
якщо в регіонах більше споживачів залучається до фінансового сек-
тору, виникає так звана локальна або регіональна ділова активність,
у бізнесу з’являється якась історія використання фінансових послуг
і більший потенціал, щоб залучати фінансування на свій розвиток,
а це нові робочі місця тощо.
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ВАЖЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Лобов О.О.
І курс магістратури, група ФН-18-1м, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к.е.н., доцент

Сьогодні банки в розвинутих країнах практично вичерпали мож-
ливості зростання як органічного, тобто за рахунок звичних внут-
рішніх джерел, так і за рахунок злиттів та поглинань. Таким чином,
для забезпечення самозбереження та розвитку в банківських інсти-
тутах об’єктивно постає потреба у формуванні нового, інновацій-
ного мислення.

Майбутні вдосконалення банкінгу пов’язують з впровадженням
концепції Банк 3.0, які базуються на наданні високотехнологічних
послуг та активній взаємодії з клієнтами в рамках моделі everydayban-
king, сутність якої полягає в тому, що банк стає центром екосистеми,
яка дає можливість банку підтримувати постійний контакт з клієнта-
ми в режимі 24/7/365 завдяки використанню інтернет-технологій,
соціальних мереж, смартфонів, мобільного банкінгу для задоволення
потреб клієнтів як у фінансових, так і не фінансових послугах, підви-
щення конкурентоспроможності та ефективності діяльності банків.

На думку експертів, через декілька років близько 70% банків-
ських операцій проводитимуться через дистанційні канали, що сві -
чить про хороші перспективи розвитку інтернет-банкінгу. Основ -
ними перевагами електронного банкінгу є значна економія часу,
можливість 24 години на добу здійснювати контроль за власними
рахунками, а також проводити оперативне реагування на зміни
ситуації на фінансових ринках. 

Порівнюючи ринок банківського обслуговування України і Кра їн
Європи та США можна побачити значення відставання українського,
який знаходиться на рівні переходу до дистанційного обслуговування,
проте деякі банківські установи такі як ПриватБанк і ПУМБ у проце-
сі переходу до стадії розвитку Інтернет банкінгу. Тому Україна володіє
значним потенціалом зростання послуг дистанційного банківського об -
слуговування, про що свідчить значна кількість користувачів Інтернет.

Отже, попри складну і не завжди прогнозовану економічну си -
туацію саме банківські інновації здатні бути тим інструментом, що
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може забезпечити подальший розвиток українського банківського
сектору. А оскільки конкуренція на ринку банківських послуг висо-
ка, то вчасне впровадження інноваційних рішень стає важливим еле-
ментом конкурентної боротьби. Тому важливо и далі слідкувати за
розвитком інноваційного банківського розвитку не тільки України,
а і інших розвинутих країн світу адже інновації це динамічний процес,
і не всі інноваційні рішення набувають масового характеру, і успішні
рішення в одних країнах можуть залишитися непоміченими.

Інноваційна діяльність банків надає нові можливості щодо їх
прогресивного розвитку, але разом з тим вимагає вироблення й прий -
няття нестандартних, швидких рішень, які стосуються стратегії
розвитку банків. І щоб не втрачати конкурентні переваги, банки
повинні вдосконалювати свої операції й послуги, впроваджувати
більш досконалі структури управління, забезпечували високу якість
банківської діяльності, контроль витрат і ефективності. Впрова -
дження банківських інновацій дозволяє підвищити продуктивність
праці, ефективно використовувати ресурси, збільшити прибутки,
знизити витрати і, як наслідок, підвищити конкурентоспромож-
ність банків і банківської системи та забезпечити їх сталий розви-
ток у глобальному економічному середовищі. 

Оскільки реалізація концепції інноваційного розвитку залежить
від здатності банків активно впроваджувати інноваційну політику, не -
об хідно забезпечити високий рівень ефективність управління, конт ро -
лю, управління ризиками, високу якість обслуговування клієнтів, ви -
сокий рівень розвитку інфраструктури та інформаційного потенціалу.

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
КОРПОРАТИВНОЮ НЕРУХОМІСТЮ

Лозова Т.І.

д.е.н., професор, професор кафедри економіки і гуманітарних наук 
Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова, м. Київ

Майно, що є на підприємстві (земельні ділянки, будівлі, споруди,
передавальні пристрої, комунікації, парк обладнання, запаси матері-
альних цінностей, нематеріальні активи тощо), — це ресурси, що вті-
лені в таких факторах виробництва, як капітал і земля. У той же час не
можна не враховувати роль і такого фактору як менеджмент, особли-
во менеджмент, який займається управлінням нерухомого майна.
Фінансові результати підприємств багато в чому залежать від того, яке
майно є на підприємстві, які характеристики йому властиві, якими
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майновими правами володіє підприємство і наскільки ефективно
управляється це майно з боку корпоративного менеджменту.

Економіко-правові аспекти, загальні механізми, принципи, риси
та система управління об’єктами нерухомого майна, ключові про-
блеми корпоративного управління майном на підприємствах, шля хи
їх вирішення та перспективного розвитку викладені в роботах на -
уковців і спеціалістів, які займаються формуванням системи набуття
прав, обліку та управління нерухомістю. Однак, особливості сього-
дення, законодавства та досвіду потребують подальшого досліджен-
ня даної проблеми.

Слід зазначити, що система управління нерухомим майном
враховує різні аспекти управлінської діяльності:

– управління структурою майна компанії;
– управління використанням майна;
– управління станом майна.
Кожен з аспектів відрізняється набором характеристик об’єктів

майна і основою для цього є різні види його обліку: правовий; бух-
галтерський; податковий; технічний; технологічний.

Цикл управління нерухомістю має свої особливості, визначені
специфікою їх використання і може мати наступний вигляд. На
пер шому етапі необхідно провести чітку інвентаризацію, виявити
і внести в перелік всі об’єкти корпоративного нерухомого майна.
Далі оцінити вартість і юридичну чистоту об’єкта, нематеріальних
активів, об’єктів нерухомості. Оцінка ефективності проводиться
для оцінки доходів і витрат конкретного об’єкта. Результати оцінок
використовуються для планування подальшої долі об’єктів. Реа лі -
зація плану здійснюється шляхом проведення конкурсів чи інших
заходів по передачі прав на об’єкт, а потім використання цих прав
контролюється відповідними корпоративними органами.

Облік і інвентаризація — основні заходи на підставі яких вно-
сяться зміни в перелік, структуру і визначення основних характерис-
тик майна. Це відправні точки процесу управління, що формують
передумови для визначення варіантів подальшого використання
майна. У свою чергу процедура інвентаризації може бути представ-
лена у вигляді послідовності заходів, основна мета яких — внесен-
ня об’єкта нерухомості в корпоративну базу даних і визначення
можливих варіантів його використання.

Результатом обліку та інвентаризації нерухомого майна є Кор -
поративний перелік нерухомості, що представляє собою її єдину
систему обліку. Управління корпоративним майном тісно пов’язане
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з іншими напрямами менеджменту та маркетингу на підприємстві,
особливо з управлінням фінансами, інвестиціями, витратами, асор-
тиментом продукції, послуг, технічним та інноваційним розвитком.

Таким чином, економіко-правові аспекти управління нерухо-
містю та ефективність управління об’єктами нерухомого майна за -
лежить, в першу чергу, від розробленої, затвердженої та впровадженої
системи та від грамотності менеджменту, його компетентності,
розуміння постійних законодавчих та нормативно-правових доку-
ментів на основі яких в систему вносяться зміни.

СИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ:
ЕВРОПЕЙСЬКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИСНОВКИ 

ДЛЯ УКРАЇНИ 

Луганський А.В.
ІІІ курс, група ЗМн-16-1, спеціальність: «Менеджмент»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Комарівська Н.В., ст. викладач

Інноваційна діяльність будь-якої організації неможлива без ці ле -
спрямованого і системного управлінського підходу з боку менедже-
рів. Для досягнення стійкого успіху на тривалу перспективу необхідно
гарантувати стабільний потік інновацій, тому потрібно безперервно
керувати всіма аспектами, що створюють можливості для інновацій
на рівні організації. Організації, які запроваджують системне управ-
ління інноваціями мають суттєві переваги: прискорення росту, збіль-
шення доходів і прибутку від інновацій; нове мислення і нові ціннос-
ті для організації; отримання додаткових переваг в результаті кращого
розуміння майбутніх ринкових потреб та можливостей; допомога
в ідентифікації та зниженні ризиків; підвищення колективної креа-
тивності та інтелектуальної потенціалу організації; отримання додат-
кових переваг в результаті співпраці з партнерами в процесі іннова-
ційної діяльності; мотивація залучення співробітників до діяльності
організації та стимулювання роботи в команді і, як наслідок, зростан-
ня цінності та конкурентоздатності організацій.

Як свідчать динаміка розвитку, успішність та конкурентоспро-
можність українських підприємств, отримані результати інновацій-
ної діяльності, належне управління інноваційним процесом на рів ні
окремого підприємства ще є далеко недосконалим та потребує сут-
тєвого покращення. 
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Загальновідомим підходом до розкриття змісту інноваційного
ме неджменту, який поширений в багатьох наукових публікаціях,
є системний підхід. Інноваційний менеджмент розглядають як ієрар-
хічну, складну, багатокомпонентну, відкриту, адаптивну (здатну до
самоорганізації, регулювання, саморозвитку), динамічну систему
ймовірнісного характеру. Складовими такої системи визначені забез-
печувальна (інформаційна, ресурсна, методична, правова, екологіч-
на), наукова (дослідження, розробки, юридичний захист інтелекту-
альної власності, випробування та контроль), керуюча (цілі, функції,
методи, структура) та функціональна (персонал, техніко-технологіч-
ні фактори, фінанси та інвестиції, маркетинг інновацій) підсистеми.

Запропоноване розкриття змісту поняття «система інновацій-
ного менеджменту», є занадто теоретизованим, та не дає чіткого
розуміння яким чином на рівні окремої бізнес-організації (підпри-
ємства) слід формувати таку систему, які її складові елементи та
яким чином вони мають взаємодіяти між собою. Результатом пошу-
кового запиту «система інноваційного менеджменту» є тільки одна
наукова стаття, присвячена питанню, що розглядається [1]. Проте
задекларована в ній «інтегрована система інноваційного менед-
жменту», такою по суті не являється. Вона включає до свого складу
лише 4 групи взаємозв’язаних інструментів: пошукові (пошук ідей
для інновацій), функціональні (планування та керівництво іннова-
ційною діяльністю), фінансові (внутрішні та зовнішні), інструменти
комерціалізації. Визначені групи інструментів є, безумовно, цікави-
ми та корисними, але організаційно-управлінський механізм їх сис-
темного використання залишився не висвітленим.

Європейське професійне товариство, розуміючи важливість на -
лежного управління інноваційними процесами на рівні окремих біз-
нес-організацій, прийшло до розуміння важливості стандартизації
систем менеджменту та менеджменту інновацій, зокрема. Відпо -
відно і нашим фахівцям необхідно вже сьогодні втілювати основні
принципи та характеристики європейських стандартів системи
інноваційного менеджменту.
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АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА У РОЗДРІБНИХ
ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Луків І.В.

І курс, група ЗПТБД-18-1м,
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Дражниця С.А., к.е.н., доцент

Важливу роль у соціально-економічному розвитку України віді -
грають роздрібні торговельні мережі, які поряд із незалежним
суб’єк тами господарювання мають більше переваг, оскільки здатні
ефективніше функціонувати в умовах глобалізації та жорсткої кон-
куренції. Ринкова орієнтація роздрібних торговельних мереж,
залежність від їхнього майбутнього від можливостей задоволення
споживчого попиту зумовлюють необхідність ретельного вивчення
чинників, які сприяють формуванню таких можливостей. Серед цих
чинників важливе місце посідає товарна та асортиментна політика,
яка поряд з місцем розташування та ціновою політикою, дозволяє
сформувати у споживача певний рівень сприйняття роздрібної тор-
говельної мережі та визначає її конкурентоспроможність на ринку.

Споживач, щоб задовольнити свої потреби, пред’являє все біль -
ше вимог до товарів. Успіх роздрібної торгівлі залежить від здатнос-
ті продавця максимально задовольнити ці потреби. Помилки під час
формування номенклатури, оптимального асортименту, його шири-
ни, глибини, насиченості, гармонійності, несвоєчасне оновлення та
інше може обернутися підприємцям не лише великими фінансови-
ми втратами, але що ще гірше — втрати довіри клієнтів. Тому особ-
ливо актуальна сьогодні є оптимізація товарного асортименту.

Асортиментна політика — це цілеспрямована розробка опти-
мального асортименту товарної пропозиції на основі вимог певних
груп покупців (сегментів ринку), а також необхідності забезпечен-
ня найефективнішого використання підприємством сировинних,
технологічних, фінансових та інших ресурсів [1, с. 251]. У тому
числі, асортиментна політика є комплексом заходів, направлених
на стратегічне формування та підтримку оптимального асортимен-
ту товарів з урахуванням постійного вивчення кон’юнктури ринку,
основними завданнями якої вважається максимальне задоволення
потреб споживачів, завоювання прихильності нових споживачів та
оптимізація фінансових результатів. Метою асортиментної політи-
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ки є орієнтування підприємства на випуск товарів, які найбільшою
мірою відповідають структурі та різноманітності попиту конкрет-
них покупців [1]. Також, асортиментна політика передбачає роз-
робку заходів щодо подальшого управління асортиментом.

Саме тому, основними завданнями асортиментної політики
підприємств роздрібної торгівлі є задоволення запитів споживачів,
завоювання нових покупців та оптимізація фінансових результатів
підприємства.

Діяльність торговельного підприємства варто розглядати як
цілісну систему, спрямовану на задоволення потреб споживачів
загалом. Асортиментна політика торговельних підприємств переду-
сім втілюється у формуванні переліку товарів до реалізації, однак
містить й інші досить важливікомпоненти: договірні взаємини
з постачальниками, замовлення товарів, робота з наявними товар-
ними запасами, виставка продукції у торговельному залі та мерчен-
дайзинг, розроблення та впровадження маркетингових інструмен-
тів ефективного просування товарів [2, с. 162]. Відповідно, такими
є основні теоретичні засади товарної політики супермаркетів. 

В кожному магазині неможливо та економічно недоцільно забез -
печити наявність усього торговельного асортименту товарів. Тому
для кожного магазину повинен бути підібраний оптимальний асор-
тимент товарів, який би дозволив, з одного боку, створити найкра-
щі умови для покупців в процесі придбання товарів, а з другого —
забезпечити рентабельність роботи супермаркету.
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Метою дослідження є аналіз теоретичної бази бухгалтерського
обліку на предмет її відповідності сучасним соціально-економічним
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потребам сталого розвитку та означення (виокремлення) нових
наукових підходів до розбудови бухгалтерського обліку з урахуван-
ням сучасної теорії інституціоналізму та змін в глобальних та націо-
нальних інституційних середовищах.

За останні роки інституційний підхід займає помітне місце в ук -
раїнській економічній науці. На його теоретичній основі проводять-
ся як фундаментальні, так і прикладні дослідження вишів, наукових
установ НАН України та галузевих академій. За дослідженнями при-
хильників інституціональної теорії, інститути — це звички, стереоти-
пи думок і дій, які базуються на традиції, що в комплексі впливає на
економічну діяльність. Інститути одночасно мають неформальну,
а також формальну ознаку — оформлення в певні закони і правила.

В зв’язку з вищевикладеним, виникає запитання: яке інституцій-
не середовище, яка економічна теорія чи парадигма має формувати
нову облікову теорію? Очевидно, що цей вплив є не тільки компл-
ексним, але і має врахувати пріоритетність тих чи інших запитів до
обліку на певних стадіях розвитку економіки та людства. На нашу
думку, справедливим буде твердження, що облікові теорії народжу-
ються з посилань існуючих в той чи інший час інституційних запи-
тів до обліку. Саме звідси історичне різноманіття бухгалтерських
теорій та шкіл і доречність зміни (оновлення) їх парадигм по мірі
формування нового інституційного середовища.

При цьому, інституційне середовище, як вже зазначалось, має
різні ознаки: наднаціональні, національні, галузеві тощо. Відтак,
вплив кожного з них на розвиток теорії бухгалтерського обліку буде
різний. В зв’язку з цим, цікавими є роздуми Я.В.Соколова, котрий
вказує на діалектичну взаємозалежність космополітичного та
національного відтінку облікових теорій. Він стверджує, що різни-
ця між національними теоріями (школами) бухгалтерського обліку
є менш суттєвою (визначальною), ніж це має місце при практичній
реалізації наукових надбань. Проте, там же і зазначає, що при прак-
тичній реалізації наукових принципів вони часто в новому середо-
вищі досить непередбачувано трансформуються.

З позицій науки про бухгалтерський облік такі трансформації
пояснити важко, адже, які б різні не були національні системи обліку,
в основі всіх їх є, за Я.В.Соколовим, «диграфічний варіант потрі-
мального рахівництва». Враховуючи беззаперечний науковий авто-
ритет Я.В.Соколова, слід зробити висновок, що наукова складова
бухгалтерського обліку носить більше космополітичний, ніж націо-
нальний підтекст. Разом з тим, наше зауваження «носить більше»
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не означає «повністю». На розвиток науки впливає також інститу-
ціональний характер середовища, де вона формується. Практичний
облік в різних країнах, маючи подібну теоретичну базу, функціонував
і функціонує по-різному, викликаючи (зворотню) різноманітність. 

Аналіз існуючих наукових підходів до проблем розвитку бухгал-
терського обліку як в науковій, так і в практичній площині, засвідчує
не тільки їх певне протиріччя, але і заангажованість. Жодна існуюча
нині облікова теорія не здатна ефективно прореагувати на виклики
сьогодення щодо розв’язання проблем глобальних економічних, соці -
альних та екологічних криз, запровадження МСФЗ, посилення діє -
здатності національних облікових систем, корпоративного управління
і т.п. У зв’язку з цим, з’являється необхідність пошуку нової наукової
платформи теорії бухгалтерського обліку. Такій платформі облікової
теорії найбільше сьогодні відповідає загальноекономічна теорія інсти-
туціоналізму та загальноприйнята ідея сталого розвитку людства.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ МЕТОДИКИ УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 

Мамай С.В.

І курс магістратури, група ФН-18-1м, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к.е.н. 

В Україні більшість підприємств відчувають брак фінансового
забезпечення. Актуальним постає питання самофінансування. Уп рав -
ління грошовими потоками є одним з найважливіших аспектів фі -
нансової діяльності підприємства, оскільки грошові кошти є найбільш
ліквідними активами підприємства, здатними легко трансформува-
тися в будь-який інший вид активів. Підвищення ефективності фі -
нансового управління є основним фактором збільшення фінансових
показників діяльності підприємства, досягнення стійкого ста но -
вища серед конкурентів.

За основу створення ефективної системи управління грошови-
ми потоками на підприємстві може бути узята пропонована мето-
дика управління грошовими потоками [2, с. 136]. Методика описує
етапи функціонального змісту діяльності по управлінню грошови-
ми потоками на підприємстві. Її реалізація дозволить шляхом про-
ведення ряду послідовних аналітичних операцій створити систему
управління грошовими потоками.
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Процес реалізації цієї методології складається з наступних етапів.
1. Планування розробки системи управління грошовими пото-

ками. Цей етап складається з визначення цілей і завдань системи
управління грошовими потоками, основних критеріїв управління
ними. Цілі мають бути сфокусовані на визначенні масштабу про-
блем, пов’язаних з управлінням грошовими потоками і виявлення
конкретних проектів для поліпшення.

2. Аналіз грошових потоків в попередньому періоді. Базується
на визначенні джерел інформації, внутрішніх і зовнішніх, необхід-
ні для вертикального та горизонтального аналізів грошових потоків
підприємства. Основними джерелами даних служать форми фінан-
сової звітності підприємства, які складаються бухгалтерією.

3. Оптимізації грошових потоків на основі отриманих результа-
тів. Включає: оцінку достатності чистого грошового потоку; розра-
хунок оптимального залишку грошових коштів.

4. Планування грошових потоків підприємства в розрізі окре-
мих їх видів. На цьому етапі необхідно врахувати усі недоліки, вияв-
лені в процесі аналізу і оптимізації грошових потоків. Для цього
слід виконати наступні кроки. 

5. Забезпечення системою ефективного контролю за грошови-
ми потоками підприємства. Цей етап має на увазі перевірку вико-
нання усіх управлінських рішень в області грошових потоків, спос-
тереження за ходом реалізації фінансових завдань, розробка
оперативних управлінських рішень по нормалізації грошових пото-
ків підприємства відповідно до передбачених завдань, коригування
політики управління грошовими потоками у зв’язку зі зміною різ-
них чинників, що впливають на грошові потоки [1, с. 51].

Таким чином, розроблена методика управління грошовими
потоками є послідовністю етапів дій з організації ефективної систе-
ми управління грошовими потоками, яка дозволить підтримувати
фінансову рівновагу підприємства в процесі його виробничо-гос-
подарської діяльності.

За допомогою методики управління грошовими потоками
мож на досягти узгодженості руху грошових коштів із тактичними
і стратегічними завданнями підприємства в часі і просторі. Такий
підхід до концепції управління грошовими потоками дозволить
спрямувати діяльність підприємства на досягнення фінансової
стійкості та платоспроможності.
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Початок третього тисячоліття ознаменувався широким впрова -
дженням новітніх досягнень у сфері інформаційно комунікаційних
та цифрових технологій у банківський бізнес. Необхідність знижен-
ня собівартості банківських послуг і прагнення банківських установ
зайняти провідні позиції на фінансових ринках стимулює їх до вико-
ристання інноваційних технологій банківського обслуговування. 

На сучасному етапі розвитку економіки найбільш поширеним
способом обслуговування, який характеризується динамічністю,
є електронний банкінг. Серед основних переваг електронного бан-
кінгу для банківської установи — низька вартість трансакцій, ціло-
добове обслуговування, розширення клієнтської бази та каналів
збуту, а також збільшення операційних та комісійних доходів. 

Проте, поряд з очевидними перевагами електронний банкінг
супроводжується появою додаткових ризиків у банківському бізне-
сі, які можуть призвести до значних фінансових втрат, як для бан-
ків, так і для їхніх клієнтів. За цих умов важливого значення набу-
вають дослідження теоретичних та практичних засад управління
ризиками електронного банкінгу для підвищення надійності елек-
тронного банківського обслуговування, а також формування стра-
тегії інноваційного розвитку банків. 

Україна, з метою усунення технологічного розриву з розвину-
тими країнами, на початку 2018 року розпорядженням Кабінету
Міністрів України № 67-р схвалила «Концепцію розвитку цифрової
економіки та суспільства України на 2018–2020 роки». Ця концепція
передбачає здійснення заходів щодо впровадження відповідних сти -
му лів для цифровізації економіки, суспільної та соціальної сфер,
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усвідомлення наявних викликів та інструментів розвитку цифрових
інфраструктур, набуття громадянами цифрових компетенцій,
а також визначає критичні сфери та проекти цифровізації, стиму-
лювання внутрішнього ринку виробництва, використання та спо-
живання цифрових технологій.

Сучасна українська банківська система перебуває на І етапі транс -
формації, який характеризується зміною традиційного банківсько-
го обслуговування у електронне банківське обслуговування (елект -
ронний банкінг). Єдиного уніфікованого підходу до визначення
сутності поняття «електронний банкінг» на цей час не сформовано.
Під поняттям «електронний банкінг», розуміють інноваційний спо-
сіб банківського обслуговування, за допомогою якого надаються
традиційні банківські послуги, а також комунікаційні та інформа-
ційні послуги через різні автоматизовані форми (як в дистанційно-
му, так і в не дистанційному режимі), які видозмінюються та вдос-
коналюються відповідно до розвитку інформаційних технологій. 

Основними формами електронного банкінгу є такі: РС-бан-
кінг, Інтернет-банкінг, мобільний банкінг, відеобанкінг, телебан-
кінг, термінали самообслуговування та АТМ. Розвиток форм елек-
тронного банкінгу пройшов певні етапи, що зумовило появу
ефективних та зручних його інструментів, які корелюють із передо-
вими досягненнями інформаційних технологій. 

У процесі обслуговування клієнта через форми електронного
банкінгу існує декілька чітких особливостей, які відрізняють його
від традиційного банківського обслуговування: 1) віддаленість клі-
єнта від банківської установи; 2) в процесі здійснення банківських
операцій операціоністом виступає клієнт, а не кваліфікований
співробітник бан ку (клієнтопераціоніст); 3) рівень якості обслуго-
вування повністю залежить від функціонування автоматизованих
систем самообслуговування. Ці три особливості розширюють про-
філь банківських ризиків при обслуговуванні клієнтів через форми
електронного банкінгу.
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Головною умовою сталого і ефективного функціонування еко-
номіки країни є постійне вдосконалення діючих систем управління
підприємствами на базі використання сучасних досягнень менед-
жменту і підприємництва. У зв’язку з цим важливого значення набу-
ває вирішення як теоретичних, так і практичних проблем управління
трудовою діяльністю персоналу із застосуванням нових соціально-
економічних методів мотивації праці, що надали б змогу підвищи-
ти зацікавленість робітників якісно і продуктивно працювати.
Однією з найважливіших форм мотивації на підприємствах є мате-
ріальне стимулювання праці. Матеріальне стимулювання праці —
це засіб забезпечення матеріальних потреб працюючих у залежнос-
ті від результатів їх колективної та індивідуальної праці через систе-
му законодавчих, нормативних, економічних, соціальних та органі-
заційних чинників і заходів, пов’язаних з виробництвом [1].

Серед існуючих методів стимулювання персоналу, найбільш
ефективними є ті, які в найбільшій мірі сприяють розвитку люд-
ського капіталу, який, як відомо, є найбільшою цінністю підприєм-
ства. Оскільки для керівництва ТОВ «Пивоварня Зіберта» прита-
манний демократичний стиль управління, тобто такий, при якому
керівник орієнтований у своїй діяльності на підлеглих, то найбільш
доцільним серед існуючих методів матеріального стимулювання
слід вважати «метод пряника», що базується на використанні еко-
номічних стимулів. За його допомогою здійснюється матеріальне
стимулювання колективу, окремих працівників. Метод передбачає:
організацію безкоштовного харчування на підприємстві; надання
безвідсоткової позики на купівлю квартири або дорогих товарів;
організацію тренінгів і семінарів для підвищення кваліфікації спів-
робітників; поліпшення умов праці; абонементи у фітнес-центри,
боулінг клуби, інші місця для проведення дозвілля; організацію
медичного обслуговування; надання службового транспорту за по -
треби; безвідплатну матеріальну допомогу у разі весілля або наро -
дження дитини тощо.
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Не менш важливими є і безпосередньо грошові виплати: бону-
си за перевиконання плану або відсоток з продажів; премії за нові
ідеї; нагородження кращих працівників по закінченню звітного
періоду. Отримання зазначених грошових виплат залежить лише
від здібностей і бажання працівників.

Складні взаємозв’язки між елементами економічної діяльності
під приємства не завжди можуть простежуватися управлінським
персоналом підприємством, особливо тією частиною, яка не має
достатнього досвіду роботи у ринкових умовах та не володіє сучасним
інструментарієм оцінки цих взаємозалежностей. Для того, щоб управ-
лінський персонал чітко розумів ці взаємозв’язки, їх необхідно подати
у вигляді математичних залежностей — моделей, а також проілюстру-
вати ці зв’язки графічно. Застосування управлінським персоналом
аналітичних та графічних моделей взаємозв’язків, перерахованих
вище параметрів, прискорить процес оцінки ефективності виробниц-
тва. Крім аналізу фінансово-економічних показників діяльності під-
приємства, слід проводити й діагностику його підсистем управління.

Такі сучасні погляди на методи управління підприємством та
реалізація їх на практиці забезпечать високу ефективність підпри-
ємницької діяльності ТОВ «Пивоварня Зіберта», що, в свою чергу,
дозволить підвищити імідж підприємства та визначить його успіш-
не функціонування на ринку у майбутньому.
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В 2014 році Україна, нарешті, здійснила своє прагнення і під-
писала Угоду про асоціацію з ЄС, яка регулює поступове економічне
та політичне зближення України з Європейським Союзом. Курс на
інтеграцію з Європою — є природним наслідком здобуття Україною
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незалежності. Та майже відразу виявилися проблеми, що негативно
впливають на реалізацію експортного потенціалу України.

По-перше, монополізація споживчих ринків, що послаблює
стимулюючу роль ринку як для збалансування попиту і пропозиції,
так і для формування рівноважних ринкових цін на фактори ви -
робництва.

Внутрішній ринок України більше ніж на 40% знаходиться в умо -
вах монополії, що загалом з часткою ринку природної монополії
складає більше ніж половина всього ринкового простору. Так, на
ринку продукції птахівництва, за різними даними, від 60 до 80 про-
центів сконцентровано в руках кількох великих гравців. Більше
половини ринку курячих яєць і більше половини ринку м’яса птиці,
контролюється двома бізнес-групами, які переорієнтовуются на
зовнішні ринки, користуючись ресурсами державної фінансової
підтримки, що виключає можливість конкуренції для інших грав-
ців, яких обмежують в умовах.

По-друге, низька товарна та географічна диверсифікованість
експорту.

За останні роки зріс експорт до країн Європи в цілому, та ЄС зок-
рема, та більша частка експорту йде до країн Азії. Причинами є низь-
кий ассортимент продукції, основу якого складають продовольчі
товари та сировина для їх виробництва та експорт чорних та кольоро-
вих металів та виробів з низ на азіатський та африканський ринки. 

По-третє,втрата значної частини зовнішніх ринків збуту. На сьо -
годні можна констатувати втрату через агресію Росії можливості екс-
портувати в країни СНД (Росію в тому числі) українських товарів
більше ніж на 20 млрд. доларів США щорічно, що, на жаль, ще не
компенсується об’ємами нашого експорту по Угоді Україна-ЄС. 

По-четверте, відсутність дієвої системи державної підтримки
експортерів.

Ще в 2013 році урядом України була прийнята «КОНЦЕПЦІЯ
створення системи державної підтримки експорту України», але ця
вкрай актуальна і на сьогоднішній день. Так, дії українського уряду
не стоять на місці, але вони мають не завжди чіткий, системний, та
своєчасний характер. 

По-пяте, низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної
продукції.

Основними причинами низького рівня конкурентоспромож-
ності продукції українських товаровиробників є наступні: 

– повільні темпи науково-технічного прогресу; 
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– відсутність матеріальної бази для розширення асортименту
продукції, підвищення її якості, оновлення основних фондів на
під приємствах та впровадження новітніх технологій виробництва; 

– значні матеріальні витрати, що передбачені в програмах роз-
витку галузей і пов’язані з потребою відповідності українських
стандартів, законодавчої та нормативної бази до вимог європей-
ських стандартів, норм і правил; 

– практична та матеріальна не готовність багатьох суб’єктів гос -
подарювання до технічного переоснащення підприємств, впрова -
дження сучасних технологій та обладнання, сучасних систем
управління якістю та сертифікації продукції; 

– екологічні проблеми, до яких слід віднести: відсутність умов та
зацікавленості товаровиробників до проблем навколишнього сере-
довища та виробництва екологічно чистих продуктів харчування; 

– недостатній рівень безперервного навчання фахівців з якос-
ті, в тому числі керівників підприємств.

В доповнення необхідно звернути увагу і на те, що досить часто
вітчизняні виробники економлять на смакових якостях продукції,
а також на упаковці та транспортуванні, що негативно відобража-
ється на конкурентоспроможності в порівнянні з продукцією євро-
пейського виробництва.

ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Муляр М.Ю.
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Вінницький інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Омельченко О.В., 

старший викладач кафедри економіки та менеджменту

В ринкових умовах суб’єкти господарювання самостійно залу-
чають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати
з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності,
здійснюють самостійний пошук контрагентів. 

Ринкова трансформація підприємств вимагає якісно нового під -
ходу до оцінки фінансового стану підприємств, до його необхіднос-
ті та значущості в системі фінансового управління. Виняткового
значення набуває визначення кількісних і якісних величин, які б
характеризували стабільність, надійність підприємства як партнера
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в ринкових відносинах, його здатність маневрувати фінансовими ре -
сурсами для досягнення ефективної підприємницької діяльності.
Тому важливим є обґрунтування методики визначення фінансової
стійкості підприємств, основних критеріїв та показників її визначен-
ня, встановлення місця цієї оцінки в системі фінансового менед-
жменту. Особливої уваги потребує виявлення закономірностей дії
внутрішніх та зовнішніх факторів зміцнення фінансової стійкості. 

Фінансова стійкість — це здатність підприємства протистояти
операційним труднощам. Це таке його становище, коли отриманий
прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприєм-
ства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Під
фінансовою стійкістю також розуміють характеристику відповід-
ності структури джерел фінансування структурі активів підприєм-
ства. На відміну від аналізу платоспроможності підприємства, який
оцінює оборотні активи та короткострокові зобов’язання, фінансо-
ва стійкість визначається на підставі аналізу співвідношення дже-
рел фінансування і його відповідності стану активів. 

Не зважаючи на важливість фінансової стійкості як критерію
надійності підприємства, стабільності фінансової діяльності, ефек-
тивності управління фінансовими ресурсами, розробка теоретико-
методологічних засад ще не досягли належного рівня в науковій
літературі. Останнє зумовлює відсутність належного місця оцінки
фінансової стійкості підприємств в практичній роботі суб’єктів
господарювання. 

Дослідженням питань оцінки фінансового стану підприємств
займались Бандурка О.М., Борисова В.А., Василик О.Д., Галушко
О.С., Івахненко В.М., Ковальов В.В., Козак В.Г., Козак Г.Я., Кос -
тирко Л.А., Крейніна М.Н., Лайко П.А., Ляшенко Ю.І., Мних Є.В.,
Негашев Е.В., Пелипенко Л.П., Поддєрьогін А.М., Сав’як І.Я.,
Сайфулін Р.С., Ференц І.Д., Шеремет А.Д., Чепурко В.В., Чуй І.В.,
Чупіс В.А. та інші, хоча недостатнє місце в них займає оцінка
фінансової стійкості. 

Аналіз економічної літератури свідчить про наявність різнома-
нітних тлумачень сутності фінансової стійкості підприємства,
а також про відсутність єдиної думки щодо групування та способу
обчислення показників її оцінки. Вимагають подальшого розвитку
питання розробки конкретних механізмів пошуку і реалізації внут-
рішніх резервів підвищення фінансової стійкості підприємств. 

Вивчаючи фактори впливу на фінансову стійкість підприємств,
ми дійшли висновку про необхідність врахування у своїй діяльності
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як зовнішніх так і внутрішніх факторів впливу. Державне регулю-
вання економіки має бути збалансованим і покликане не підміняти
ринковий механізм, а доповнювати його завдяки превалюванню
економічних важелів впливу на розвиток суспільного виробництва
в межах дії економічних законів ринку. Щодо управління діяльністю
підприємств їх менеджерами, то першочергове значення має управ-
ління фінансами, узгоджене із загальною економічною стратегією.
За цих умов найбільш дієвими будуть важелі впливу на фінансову
стійкість. Останню необхідно постійно вимірювати та аналізувати
з метою пошуку резервів її зростання.

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Нагорна А.М.

ІV курс, група МК 15-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Кондукоцова Н.В., 
ст. викладач кафедри менеджменту

В сучасних умовах здійснення економічної діяльності якість
стала інтегруючим поняттям, що зачіпає інтереси всіх учасників
на ціонального господарювання. Для виробників продукції якість
є гарантією та вирішальним фактором забезпечення їх конкурен-
тоспроможності, стійкості, авторитету та успішності функціону-
вання; для споживачів підвищення якості є умовою задоволення їх
потреб і захисту прав; для органів влади забезпечення якості життя
громадян є одним із пріоритетних державних завдань.

Управління якістю — аспекти виконання функції управління,
які визначають політику, цілі та відповідальність у сфері якості,
а також здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування
якості, оперативне управління якістю, забезпечення якості та по -
ліпшення якості в рамках системи якості [1, с. 590].

Аналіз роботи японських підприємств показує, що випуск ви -
сокоякісної продукції дозволяє отримати потрійну вигоду у вигляді
більш низьких виробничих витрат, більш високих чистих доходів
від реалізації продукції, більшої частки ринку. Високоякісна про-
дукція приносить приблизно на 40% більше прибутку на інвестова-
ний капітал, ніж продукція низької якості [2, с. 76].

Однієї з головних причин стрімкого успіху Японії є застосову-
вана нею модель менеджменту, орієнтована на людський фактор.



108

Секція 1 Економічні перспективи України 

При цьому японці розглядають не одну людину (особистість), як
американці, а групу людей. На відміну від працівників інших країн,
японці не прагнуть до безумовного виконання правил, інструкцій
і обіцянок. З їхнього погляду, поводження менеджера і прийняття
ним рішень цілком залежать від ситуації. 

Американська модель управління якості — аутсайдерська мо дель
управління, де для контролю використовуються зовнішні механізми.
Американська філософія управління персоналом, що формувалася
в умовах жорсткої конкуренції, особливу увагу приділяє індивідуаль-
ному заохоченню. Кожен співробітник компанії знає і розуміє: чим
більший дохід він принесе компанії, тим більший дохід отримає
сам. Тут завжди чітко визначені завдання і поставлені цілі. Рівень
оплати дуже високий, добре розвинена система заохочень, а також
соціальні гарантії.

Доцільно також взяти до уваги особливості європейського під-
ходу до вирішення проблем якості, які полягають у наступному: 

– функціонуванні на законодавчій основі для проведення всіх
робіт, пов’язаних з оцінкою і підтвердженням якості;

– гармонізації вимог національних стандартів, правил і проце-
дур сертифікації;

– створення регіональної інфраструктури та мережі національ-
них організацій, уповноважених проводити роботи з сертифікації
продукції;

– розвиток інтеграції за стадіями життєвого циклу продукції;
– розвиток аудита якості.
Враховуючи іноземний досвід з управління якістю, пріоритет-

ними на сьогодні можна вважати такі механізми: розробка інстру-
ментарію прийняття управлінських рішень при обґрунтуванні
рівня витрат у собівартості продукції при певному рівні її якості;
покращення організаційно-методичного підходу до управління
якістю; розробка моделі мотивування у системі якості підприєм-
ства; покращення методичних підходів до моделювання та прогно-
зування потреб фінансування систем забезпечення якості продук-
ції/послуг з урахуванням вимог споживачів.
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Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к.е.н. 

Бюджетування — один з основних інструментів управління
підприємством. За облікового підходу, даний термін трактується як
система планування майбутніх доходів, витрат і фінансових резуль-
татів підприємства а також контроль і аналіз виконання бюджетів [1].

Розвиток бюджетування видатків сфери соціально-культурних
послуг залежить від результативності впровадження елементів про-
грамно-цільового методу, взаємодія котрих забезпечує послідов-
ність проведення бюджетної політики та встановлює взаємозв’язок
між витраченими бюджетними коштами та соціальними результа-
тами. Враховуючи те, що більшість стратегічних завдань соціально-
культурної політики розробляються на кілька бюджетних років
і закріплені у відповідних програмах, то на практиці програмно-ці -
льовий метод бюджетування має реалізовуватись в умовах середньо-
термінового планування. Згадане планування є важливим інструмен-
том управління бюджетними коштами, котрий сприяє підвищенню
ефективності прийняття фінансових рішень, відкритості процесу
управління і прозорості прийняття рішень [2, с. 34].

Практика планування видатків бюджету на сферу соціально-
культурних послуг свідчить про те, що середньотермінові прогнозні
показники передусім відіграють роль довідкової інформації і не слу-
гують підґрунтям для планування соціально-культурних показників
щорічного бюджету. Це спричинено недостатньою обґрунтованістю
і точністю макроекономічного прогнозування, частими змінами
бюджетного законодавства, закріпленими законодавчо соціальни-
ми гарантіями, котрі не забезпечені фінансовими ресурсами, залеж-
ністю видатків від структурних реформ, а також відсутністю науко-
во обґрунтованої соціально-культурної стратегії, розробка якої дала
б змогу пов’язати певні стратегічні пріоритети з очікуваними бюд-
жетними ресурсами у короткотерміновому періоді та середньо-
й довготерміновій перспективі. 

Тому для удосконалення середньотермінового бюджетного пла -
нування необхідно здійснити такі заходи:
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1) визначити соціально-культурні пріоритети, в т.ч. соціально-
го захисту і соціального забезпечення;

2) розробити середньотермінові програмні заходи за трьома
напрямками сценарних прогнозів: песимістичним, базовим і опти-
містичним, що обумовлено неможливістю спрогнозувати умови,
котрі складуться в перспективі й виявити їх вплив на досягнення
поставлених цілей. При цьому прогнозування бюджетних ресурсів
та їхнє використання повинно ґрунтуватися на науково обґрунто-
ваних принципах;

3) окреслити проблеми, що з високим ступенем ймовірності
можуть виникнути внаслідок різних очікуваних перспектив мак-
роекономічного розвитку впродовж середньотермінового періоду.
Зокрема, визначальною є економічна взаємозалежність між проце-
сами формування і використання бюджетних коштів та обсягами
валового внутрішнього продукту як в цілому, так і з його складови-
ми залежно від соціального призначення бюджетних ресурсів. 
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Сформулювавши місію, організація нібито знаходить свій особ -
ливий шлях в бізнесі, який відрізняє та виокремлює її між конкурен-
тів. Але на цьому шляху, як правило, зустрічаються перешкоди та
небезпеки. Чим краще їх бачить організація, тим більше у неї шансів
досягти успіху. Для з’ясування таких перешкод та небезпек викону-
ються два наступних кроки стратегічного планування: зовнішній та
внутрішній аналіз.
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На першому етапі проводиться зовнішній аналіз — це процес
оцінки зовнішніх щодо організації факторів. Під зовнішніми чин-
никами розуміють всі ті умови, які об’єктивно виникають у середо-
вищі функціонування організації. Зовнішній аналіз переслідує
подвійну мету:

– визначити сприятливі можливості, тобто чинники, які мо -
жуть сприяти досягненню цілей організації;

– визначити загрози та небезпеки для організації, тобто зов-
нішні умови, які обмежують можливості організації у просуванні до
встановленої мети.

Для вивчення впливу зовнішніх факторів усю їх сукупність
поділяють на:

1) глобальні фактори (умови та тенденції, які утворюються
у макросередовищі організації) — загальноекономічні, соціальні,
демографічні, політичні, правові, природні, міжнародні тощо;

2) галузеві фактори (сукупність організацій, що виготовляють
продукти або послуги, які здатні замінювати один одного з точки
зору споживчих якостей та напрямків їх використання).

Звичайно, оцінити майбутній вплив глобальних факторів до сить
складно. Разом з тим, сама спроба провести таку оцінку примушує
менеджерів організації замислитися над проблемами, які можуть спіт-
кати організацію, продумати свою поведінку в разі їх виникнення.

Значно легше піддаються прогнозуванню та оцінці галузеві
фак тори. Вони більш визначені, тісніше пов’язані з конкретним
бізнесом. Конкретно в рамках галузевого аналізу мають бути оціне-
ні такі фактори:

а) споживачі (розміри та характеристики ринку, темпи зростання
ринку, характер попиту (сезонність та циклічність), диференціація
продукту, чутливість цін, здатність споживачів диктувати свої ціни);

б) постачальники (інтенсивність конкуренції між постачальни-
ків, наявність матеріалів-замінників, рівень вертикальної інтеграції
з постачальниками, здатність постачальників диктувати свої ціни);

в) конкуренти (основні конкуруючі сили в галузі, розподіл ринку
між ними, інтенсивність конкуренції в галузі, конкурентні перева-
ги в галузі);

г) технології (ступінь змінності технології виробництва даної
продукції, вплив зміни технології на якість продукції і на її ціну, мож-
ливості отримання додаткових переваг за рахунок зміни технології).

Важливим результатом галузевого аналізу є ідентифікація клю-
чових факторів успіху в даній галузі. Будь-який бізнес характеризу-
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ється багатьма показниками, які піддаються управлінню та контро-
лю (обсяги виробництва, рівень якості, рівень цін тощо). Проте,
лише деякі з них визначають можливість та спроможність організації
конкурувати на своєму ринку. Такі показники і називаються клю-
човими факторами успіху.

Внутрішній аналіз, який проводиться на другому етапі — це
процес оцінки факторів, які «виростають» в межах самої організації
та є результатом діяльності або бездіяльності її керівництва. Ос -
новне завдання внутрішнього аналізу — виявлення сильних та
слабких сторін організації. Сильні сторони — це особливі, унікаль-
ні, оригінальні властивості організації або, щонайменше, якості,
які відрізняють її від конкурентів. Слабкі сторони — це якості, яких
не вистачає організації проти успішних конкурентів.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЗПЕЧЕННЯ 

ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Омельченко І.С.

ІІІ курс, група ЗМН-16-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Гейдор І.І., к.е.н., доцент

Практичне реформування пенсійної системи в Україні відпо-
відно викликало інтерес до світового досвіду розв’язання цієї важ-
ливої соціальної проблеми. Позитивним фактором є те, що Україна
не сліпо копіює чиюсь пенсійну стратегію, а, враховуючи націо-
нальні та геополітичні фактори, переймає і вдосконалює набутий
досвід. Формування систем пенсійного забезпечення в розвинутих
країнах почалося досить давно, однак на сучасному етапі пенсійні
системи регулярно переглядаються, доповнюються й модернізу-
ються відповідно до соціально-економічних умов.

Вивчення міжнародного досвіду розвитку пенсійних систем
дозволяє виділити чотири види багаторівневих пенсійних систем,
що різняться за способом поєднання принципів солідарної та нако-
пичувальної систем, а саме:

– солідарно-накопичувальна (приклади застосування — Ні меч -
чина, Франція, Австрія, Бельгія, Швеція, Нідерланди, Швейцарія),

– накопичувально-солідарна (приклади застосування — США,
Португалія, країни Латинської Америки),
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– умовно-накопичувальна (приклад застосування — Японія),
– накопичувальна (приклади застосування — Чилі (до 2010 р.),

Казахстан). 
Світовий досвід організації національних пенсійних систем

свідчить, що додаткові недержавні пенсії становлять суттєву частку
в загальному рівні пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні
фонди в усіх країнах світу визнаються як найважливіші соціальні
інститути щодо покращення матеріального становища непрацез-
датних членів суспільства і мають високий рівень довіри громадян
до пенсійної накопичувальної системи.

Найбільш ефективні пенсійні системи світу складаються з трьох
рівнів: перший рівень — це пенсія гарантована державою (вона
складає біля 50% загальної пенсі); другий рівень — це обов’язкова
накопичувальна система, яка є основою так званих професійних
пенсій (вона складає до 30% загальної пенсії), третій рівень — інди-
відуальна добровільна система, реалізується через систему страху-
вання життя.

Цікавою динамікою останніх років є поступове збільшення
частки активів пенсійних фондів, що розміщені на депозитних
рахунках банків. Так, у Кореї на даний вид інвестицій припадає 59%
активів, у Греції — 40%, у Естонії — 35%, у Словенії — 32%,
у Словацькій Республіці — 28%. В Іспанії, Португалії та Австрії на
них припадає від 10 до 15% активів пенсійних фондів.

Одним з основних принципів інвестування активів пенсійних
фондів є забезпечення диверсифікованості портфеля. Цей довід
підтверджується ще і додатковим розподілом ризику шляхом при-
міщення деякої частини активів в інші країни, за межами держави,
в якому знаходиться пенсійний фонд. Якщо всі активи знаходяться
в одній державі, і економіка такої держави недостатньо ефективна,
то учасники пенсійного фонду більшою мірою піддаються ризику,
ніж у випадку розподілу активів між кількома країнами.

Специфікою сьогодення є зростання ролі накопичувальних пен -
сійних систем та, як наслідок, посилення інвестиційної ролі пенсій-
них фондів у світовій економіці. Отримані результати мають особливе
значення для України в контексті затвердженої програми реформу-
вання вітчизняної пенсійної системи і поступового відходу від солі-
дарного типу пенсійного забезпечення. Аналіз світових пенсійних
систем підтверджує необхідність першочергового реформування
державних пенсійних систем, що передбачає збільшення пенсійно-
го віку, реструктуризацію державного пенсійного забезпечення
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в напрямку впровадження багаторівневих змішаних пенсійних сис-
тем, приватизацію, при необхідності, окремих частин пенсійних
програм, надання можливості диверсифікованого інвестування
наявних цільових фондів або створення нових. Але позитивний сві-
товий досвід реформування пенсійної системи варто використову-
вати лише після досконалого вивчення й максимальної адаптації до
вітчизняних умов задля уникнення прихованих негативних ефек-
тів, пов’язаних передусім із відмінностями не лише в економічно-
му, нормативно-правовому та інституціональному забезпеченні
суспільних процесів, а й у доходах та ментальності населення.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Онищук О.С.

3курс, гр. ЕМ 31/16, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
Науковий керівник: Забута Н.В., 

к.е.н., доцент кафедри фінансів та обліку

Система соціального захисту безробітних є невід’ємним еле-
ментом державної політики всіх розвинених країн. Вона включає
в себе дві системи: страхування на випадок безробіття, засноване на
трудовому і страховому стажі з урахуванням рівня заробітної плати,
і соціальне забезпечення для підтримки життєвого рівня, що нада-
ється після перевірки нужденності. Найбільш поширеною в розви-
нених країнах державною програмою підтримки доходу для безро-
бітних є страхування на випадок безробіття. 

Процес становлення і розвитку інституту страхування на випадок
безробіття зайняв не одне десятиліття. Зародившись наприкінці
XIX століття, страхування від безробіття активно впроваджувалося
в практику державного соціального забезпечення на початку минуло-
го століття при активній підтримці профспілок і до кінця 1940-х років
стало складовою національних систем соціального захисту. 

В Україні страхування на випадок безробіття є невід’ємним
елементом загальної системи соціального страхування, яка поряд зі
страхуванням на випадок безробіття, включає також пенсійне страху-
вання, страхування з тимчасової втрати працездатності та страхуван-
ня від нещасних випадків на виробництві. Останнім часом в умовах
загострення соціально-економічної кризи в країні серед науковців
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та спеціалістів різних сфер діяльності пропонуються різноманітні
заходи щодо зменшення податкового навантаження на бізнес, зок-
рема щодо єдиного соціального внеску, частка якого (близько 7%)
спрямовується у Фонд загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування України на випадок безробіття. Цей фонд, ство-
рений у 2001 р., формується за рахунок внесків як роботодавців, так
і працівників, а його головною функцією визначено фінансування
допомоги по безробіттю і соціальних послуг, які надаються безро-
бітним державною службою зайнятості. 

На цей момент в умовах посткризового відновлення економіки
в Україні соціальне страхування на випадок безробіття розвиваєть-
ся у складному інституційному середовищі. При обмежених мож-
ливостях працевлаштування та низькій заробітній платі близько
2 млн. економічно активних громадян у віці 20—49 років працюють
закордоном. При цьому дані Державної служби статистики свідчать
про те, що рівень безробіття в Україні збільшується вже четвертий
рік поспіль, а це є свідченням того, що ситуація на ринку праці
є вкрай критичною. 

Потрібно зазначити, що допомогу у мінімальному розмірі нині
отримують 69,5 тис. осіб, що становить майже третину (28,6%) від
загальної чисельності одержувачів допомоги по безробіттю.
Негативна сторона цього рішення полягає у тому,що при подаль-
шому зростанні прожиткового мінімуму фіксована сума допомоги
по безробіттю буде становити все меншу та меншу частку від нього,
що згодом може призвести також до порушення вимог ратифікова-
ної Україною Конвенції Міжнародної організації праці (МОП)
№102 про мінімальні норми соціального забезпечення.

Отже, проведене дослідження щодо ролі, сучасного стану та тен-
денцій розвитку соціального страхування на випадок безробіття дає
змогу зробити висновок про те, що події останніх років в економіч-
ній та соціальній сферах негативно вплинули на забезпечення стра-
хового захисту безробітних осіб. Виявлено позитивну тенденцію
щодо зменшення кількості безробітних, що отримують допомогу по
безробіттю у контексті зменшення рівня фінансового навантаження
на видатки Фонду соціального страхування на випадок безробіття.
Однак збільшення рівня безробіття в Україні може свідчити про те,
що ті особи, які мають право на ці виплати, просто їх не отримують. 

Також виявлено незначне перевищення темпів зростання ви -
датків Фонду у порівняні з його доходами, що може підірвати фі -
нан совий потенціал у виплаті допомоги по безробіттю.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО
І БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ БАНКУ

Пазущан А.В.

ст. викладач кафедри управління та адміністрування
Полтавський інститут економіки і права

Вступ. Місія і довгострокові цілі діяльності банку закладаються
у стратегічному плані, найважливішою складовою якого є низка більш
короткострокових бізнес-планів, що слугують для перетворення
загальних орієнтирів у конкретні заходи, реалізація яких забезпе-
чить досягнення вище згаданих стратегічних цілей. У цьому аспекті
роль фінансового планування як завершального етапу складання
бізнес-плану надзвичайно велика, оскільки лише воно дозволяє оці -
нити, наскільки розроблений бізнес-план забезпечений відповід-
ними ресурсами та внутрішніми можливостями, від яких з проектів
слід відмовитися одразу ж або через їх фінансову неефективність,
або через невідповідність накопиченому потенціалу банку.

Виклад основного матеріалу дослідження. В загальному вигляді
фінансове планування орієнтоване на складання альтернативних бю -
джетів, що враховують необхідні витрати капіталу на нові програми
або проекти, і планових балансів банку, які мають забезпечити реалі-
зацію цих програм і одночасне дотримання затверджених лімітів.

Що ж стосується головного інструменту тактичної реалізації
стратегії банку — бюджету банку, то він, власне кажучи, є вираже-
ним у вартісному вимірі планом майбутніх операцій комерційного
банку, що формується із використанням особливої технології пла-
нування, обліку і контролю грошей та фінансових результатів. Ця
технологія отримала назву «бюджетування» і є, на відміну від тра-
диційного фінансового планування, інструментом управління
(тобто планування, обліку і контролю), що поєднує методологію
планування з послідовністю кроків на організаційному рівні. Таким
чином, процедура фінансового планування і бюджетування діяль-
ності комерційного банку забезпечує:

– визначення конкретних фінансових показників для досяг-
нення стратегічних цілей і тактичних завдань банку;

– чітке бачення проблем і перешкод, що виникають в міру
перетворення в життя стратегії і тактики банку;

– вироблення нових тактичних шляхів для досягнення страте-
гічних цілей;

– ефективне оперативне планування;
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– координацію, кооперацію і комунікації;
– створення основ для оцінки і контролю виконання;
– усвідомлення витрат на діяльність банку;
– кількісне обґрунтування планів менеджерів;
– мотивацію діяльності працівників через орієнтацію на досяг-

нення цілей банку;
– виконання вимог нормативних документів і контрактів. 
Продуктами фінансового планування і бюджетування є:
– фінансова модель і план банківських операцій;
– бюджет банку і бюджети структурних підрозділів;
– розрахунок прогнозних показників.
У фінансовій моделі та плані банківських операцій задаються

планові обсяги операцій, доходи і видатки за ними, що в остаточ-
ному підсумку дає можливість побудувати планові показники для
балансу, звіту про прибутки і збитки, які є надійним засобом кон-
тролю за показниками діяльності банку в наступному році. 

Для регламентації процедури бюджетування в комерційному
банку має бути створений спеціальний регламент, який визначає
склад, структуру, цілі та завдання даного документу, а також поря-
док його розробки, затвердження та виконання і включає:

– порядок складання і розгляду проекту бюджету;
– порядок затвердження і виконання бюджету;
– порядок коригування і внесення змін;
– порядок розгляду й аналізу звіту про фактичне виконання

бюджету.
Наступним результатом практичного застосування фінансово-

го планування є наявність різноманітних технологій планування
бюджету, які з’явилися в результаті відмінностей банків за розмі-
ром, видами бізнесу і професійним рівнем персоналу:

1. Багатоваріантність планів, за якої для ухвалення рішення
готується й аналізується кілька варіантів плану бюджету. 

2. Ітераційне планування, що полягає в багаторазовому узгод-
женні бюджету на різних рівнях відповідальності. 

3. Планування «від досягнутого». 
4. За такого підходу фактичні показники попереднього періоду

використовуються як база для розрахунку планових показників. 
5. Планування «з нуля» — це метод планування, за якого мене -

джери постійно повинні обґрунтовувати заплановані доходи, видат -
ки та інші показники так, начебто вони здійснюють свою діяльність
уперше. 
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6. Технологія «Rolling Budget» характерна для венчурних напря-
мів, коли ситуація, як зовнішня, так і внутрішня, здатна різко змі-
нюватися. 

Як бачимо, існує значна кількість різноманітних методологіч-
них підходів до процедури фінансового планування і бюджетуван-
ня в комерційному банку. Тому надзвичайно важливе значення має
вибір правильної моделі побудови і виконання фінансових планів,
яка має висвітлювати такі питання:

– порядок формування, узгодження та підготовки до затвер-
дження фінансового плану;

– порядок затвердження і виконання фінансового плану;
– порядок коригування і внесенні змін до бюджету та інших

складових фінансового плану;
– аналіз результатів роботи і контроль виконання фінансових

планів.
Для ефективного виконання фінансового плану всі підрозділи

банку зобов’язані дотримуватися у своїй роботі затверджених фінан-
сових показників. По завершенні звітного періоду (місяця, кварталу,
року) планово-аналітична служба готує звіт про виконання фінансо-
вого плану, у тому числі з поділом за підрозділами. Пакет документів
у вигляді звіту про виконання фінансового плану банку з висновка-
ми і пропозиціями передається на розгляд керівництву банку. За
результатами аналізу фактичного виконання планових показників
керівництво приймає рішення щодо подальшої діяльності і, в разі
потреби, про коригування фінансових показників на майбутній пе -
ріод з метою їх оптимізації в мінливих умовах роботи банку.

Висновки. Отже, технологія бюджетування може використову-
ватися як для розробки статичного бюджету, так і для формування
гнучкого, оперативного, який дозволяє робити прогноз на корот-
кий проміжок часу і виробляти стратегію дій залежно від зміни зов-
нішніх ринкових умов функціонування банку. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІМПЕРАТИВ
СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Паламарчук І.І.

старший викладач кафедри менеджменту та туризму
Житомирський економіко-гуманітарний інститут 

«Університет «Україна» 

Для підтримки стійкої конкурентної переваги підприємства
обо в’язково повинні враховувати стратегічні імперативи, які є ак -
туальними на даний момент часу.

Вважаємо, що стратегічними імперативами підприємства є до -
мінуючі пріоритети на певний проміжок часу, яким підпорядковані
стратегічні цілі підприємства. У зв’язку з цим виникає необхідність
у системному підході до визначення стратегічних імперативів під-
приємства.

По-перше, сучасні умови характеризуються постійним збільшен-
ням швидкості змін у бізнесі, а саме: підвищенням оперативності
управління бізнес-процесами, зростанням динаміки способу життя
споживачів і їх запитів під впливом зростаючої інформаційної
доступності. Швидкість зростання якості продукції та удоскона-
лення бізнес-процесів зростатиме й надалі, отже, окрім бізнес-реф-
лексів підприємствам необхідна проактивна система управління
стратегічними змінами. По-друге, з прискоренням темпів змін у біз -
несі зростає складність виникаючих проблем: складність викликає
необхідність вибору; для того, щоб вибір було зроблено швидко
й на користь найкращої серед багатьох пропозицій — стимулюють-
ся технології; удосконалені технології знову ж підвищують склад-
ність. Тобто має місце одна з діаграм циклічної причинності, логіка
розбудови яких детально обґрунтована у працях Д. Шервуда. 

Успіх підприємства залежить від здатності ефективно викорис-
товувати ті відмінності, які формують унікальність, а саме — від
злагодженої системи стратегічного управління відмінностями.
Наявні процеси економічного розвитку, а саме: посилення потоку
відмінностей товарних одиниць, зміна умови ринку, що призводять
до стратегій диференціації, вимагають істотного перегляду концеп-
ції менеджменту, що акцентується на приматі «подібності», «одна-
ковості». Сьогодні на перший план висуваються ідеї, пов’язані
з управлінням відмінностями, тобто побудова системи стратегічно-
го менеджменту, що вміє розпізнавати і визнавати цінності відмін-
ностей, та володіє важелями ефективного використання цих відмін-
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ностей для реалізації цілей підприємства. Вочевидь, успішність будь-
якого підприємства пов’язана не тільки з вдало розбудованою орга-
нізаційною структурою, чіткими зв’язками системи управління,
а в першу чергу з тим, якою мірою менеджмент підприємства здат-
ний ефективно використовувати і трансформувати в синергетичний
ефект ті відмінності на рівні елементів системи (тобто індивідів, груп
працівників, бізнес-одиниць тощо), які створюють унікальність. 

Отже, виважена стратегічна орієнтація стає необхідною умовою
функціонування усіх підприємств. Це означає, що для формування
бізнес-рефлексів, тобто відточених способів оперативного відгуку
на зміни зовнішнього середовища, досвід, звичайно, відіграє клю-
чову роль. Але характер трансформацій сучасного ділового середо-
вища зараз є настільки складним, що тільки відгуків підприємствам
стає недостатньо. Стратегічне управління підприємствами у клю-
чових питаннях повинне носити упереджувальний характер. А успіх
такого упередження, як було аргументовано, залежить від його уні-
кальності та інноваційності, тобто такої відмінності, яку важко ско-
піювати конкурентам. Оскільки досвід передбачає певну традицій-
ність або застосування перевірених раніше способів, це може
стримувати інноваційні наміри, які зазвичай є більш ризиковими,
проте стратегічно виграшними.

МЕНЕДЖМЕНТ І НЕФОРМАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Плєшкань А.А.

ІІІ курс, група З00-16-1, спеціальність «Облік і оподаткування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Формальні організації — групи працівників, діяльність яких
свідомо планується, мотивується, контролюється та регулюється
для досягнення певної мети. Такими організаціями є підприємства,
відділи, підрозділи, служби, комітети, факультети, кафедри тощо.
Неформальні організації — це групи працівників, що виникають
і функціонують спонтанно. Найчастіше вони входять до складу фор-
мальної організації, але створюються на основі спільних інтересів.
Неформальні групи, об’єднуючи людей різних підрозділів, часто
з’являються усередині формальних організацій. Це природний
процес, що виникає тоді, коли штатний розвиток комунікацій від-
стає від розвитку технологій, професіоналізму персоналу в органі-
зації. Відносини між членами такої групи формуються на основі
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особистих симпатій. Члени групи пов’язані спільністю поглядів,
схильностями та інтересами.

Вплив неформальних відносин можна контролювати, але для
цього менеджер повинен мати чітке уявлення про те, як і чому фун-
кціонує неформальна організація. Коли менеджер розуміє базову
мотивацію функціонування неформальної групи, тоді він може
розробити відповідну стратегію поведінки. Наявність неформаль-
них груп в організації — цілком нормальне явище. Такі групи най-
частіше зміцнюють трудовий колектив, а тому формальний керів-
ник організації повинен їх підтримувати.

Існування неформальних організацій важливе й для розвитку
самої організації. Окремі елементи неформальних організацій
з часом стають важливими складовими роботи формальних. А доб ре
знайомі елементи формальної організації втрачають свою важли-
вість. Простіше кажучи, неформальна організація допомагає фор-
мальній адаптуватися до викликів ззовні та вчасно модернізуватися.

Також неформальна організація сприяє задоволенню природ-
ного прагнення людини до об’єднання з іншими людьми, форму-
вання стійких форм взаємодії. Найпершою причиною вступу до
неформальної групи, за даними наукових досліджень, є задоволен-
ня потреби в почутті приналежності. Люди, чия робота не дає мож-
ливості встановлювати і підтримувати соціальні контакти, схильні
бути незадоволеними. 

Проте неформальні групи чинять як позитивний, так і негатив-
ний вплив на діяльність формальної організації. Неформальними
каналами можуть поширюватися неправдиві чутки, що призводять до
виникнення негативного ставлення до керівництва. Прийняті гру-
пою норми можуть призвести до того, що продуктивність організації
буде нижчою за ту, що визначена керівництвом. Тенденція до опору
будь-яким змінам і тенденція до збереження укорінених стереотипів
можуть затримувати необхідну модернізацію виробництва. Все це
частково відбувається в кожному колективі, проте, що переможе —
позитивне чи негативне — багато у чому залежить від керівника.

Тобто, діяльність неформальної організації має двоякі наслідки:
позитивні та негативні. В окремих випадках вона сприяє модерніза-
ції формальної організації, підтримує порядок та здорову робочу
атмосферу, допомагає удосконалювати продуктивність праці, трима-
ти структуру організації у балансі. Однак нерідко саме неформальна
організація призводить до загибелі формальної. Вона вступає в офі-
ційне протистояння з нею та прагне її знищення чи послаблення. 
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Неформальна соціальна організація передбачає певну свободу,
тобто їй невластива ієрархія влади, головне тут — соціальні зв’язки
і відносини. Управління неформальною організацією можуть здійс-
нювати формальні лідери, але частіше — неформальні лідери, наділе-
ні авторитетом у групі. В таких організаціях не можна використовува-
ти звичний управлінський інструментарій у вигляді інструкцій
і наказів, а частіше керівництво здійснюється за допомогою психоло-
гічних методів впливу. Але практичне управління неформальною гру-
пою залежить від згуртованості та розміру групи, її статусу і складу.

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ

Плєшкань А.А.

ІІІ курс, група З00-16-1, спеціальність «Облік і оподаткування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Для переходу на інноваційний тип розвитку економіки важли-
во створити умови для припливу інвестицій у сферу науки та висо-
котехнологічного бізнесу, усунути бар’єри на шляху комерціалізації
результатів розробок. З цією метою підприємства повинні викорис-
товувати сучасні інструменти маркетингу для пошуку своєчасних
і адекватних відповідей на нові виклики часу.

У сучасних умовах збільшується значення інноваційних розро-
бок на основі використання потенціалу соціальних мереж для взає-
мовигідного співробітництва фахівців різних організацій та забез-
печення більшого ступеню задоволення споживачів не тільки В2С
(продаж для особистого використання), а й В2В-сектору (продаж
для бізнеса). Це доводить наявність цілого ряду переваг маркетин-
гу в соціальних мережах та інструментів онлайн-маркетингу (пошу-
кової оптимізації, контекстної та банерної реклами) перед тради-
ційними рекламними інструментами (телевізійна та зовнішня
реклама, BTL, product placement). Завдання маркетолога в даному
випадку полягає у визначенні поведінкових особливостей (пове-
дінкової категорії) цільової аудиторії, її інтересів та, на цій основі,
розроблення відповідної контентної стратегії.

Існують три основні поведінкові категорії користувачів: пасив-
ні спостерігачі; учасники дискусій; генератори контенту. Від пра-
вильного визначення категорії користувачів соціальних мереж
залежить можливість процесу адаптування під неї маркетингової
компанії та якість подальшого ком’юніті-менеджменту (політика
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ведення спільнот в соціальних мережах з метою утримання інтересу
цільової аудиторії).

Для визначення ознак інновації та встановлення відповідності
інноваційного маркетингу, слід виокремити три відмінні ознаки:

– новизна, тобто в її основу покладені нові знання;
– конкурентоспроможність, тобто сприйняття та затребува-

ність на ринку, що, в свою чергу, означає спроможність задоволь-
няти визначені потреби споживачів;

– істотність змін, які вона вносить у відповідну сферу діяльності.
Новизна інноваційного маркетингу полягає у встановленні ко -

мунікації зі споживачем й іншими учасниками процесу реалізації.
Товари усе більше стають стандартизованими, а послуги уніфікова-
ними, що призводить до формування повторюваних маркетингових
рішень. Тому єдиний спосіб утримати споживача — це індивідуалі-
зація відносин з ним, що можливо на основі розвитку довгострокової
взаємодії та партнерства. Правильно отримані відвідувачі зі соці-
альних мереж краще конвертуються у покупців або в інші цільові
для підприємства дії, оскільки володіють важливою характеристи-
кою — інформованістю про продукцію. У цьому разі вірогідність
повторюваних продажів значно збільшується. З цим нерозривно
пов’язана друга ознака інновацій — конкурентоспроможність. Спо -
живчий ринок формує ситуацію, за якої покупець встановлює умови
взаємодії з виробником, що змушує останнього вживати значні
зусилля для реалізації виробленої продукції, вдосконалювання асор-
тименту, підвищення якості, поліпшення дизайну й умов поставки,
сервісу, гарантії до- і післяпродажного обслуговування продукції,
впровадження нових технологічних розробок та інновацій.

Істотність змін інноваційного маркетингу відображається через
його переваги. Основним завданням такого маркетингу є не тільки
збільшення попиту на інноваційну продукцію, але й намагання впли-
вати на нього так, щоб він відповідав пропозиції. Для вирішення
цього завдання, розглянемо основні переваги інноваційного марке-
тингу. По-перше, охоплення значно більшої цільової аудиторії. По-
друге, максимальні можливості для таргетування аудиторії, тобто
фокусуванні рекламної компанії на конкретному сегменті цільової
аудиторії. По-третє, інтерактивна взаємодія, що дозволяє отримати
зворотній зв’язок на відміну від інших маркетингових інструментів,
коли робота з аудиторією вибудовується в односторонньому форматі.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Поливанчук Л.С.

ІІІ курс, група ЗМн-16-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Кучмєєв О.О., к.п.н.

Заробітна плата є однією з найскладніших економічних категорій
і найважливіших соціально-економічних явищ. Згідно із Законом
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», заробіт-
на плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вира-
зі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган
виплачує працівникові за виконану ним роботу [1]. 

Чітка побудова обліку та аналізу оплати праці відповідно до
змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підви-
щує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інфор-
мації для прийняття економічно обґрунтованих рішень. 

Найбільшою проблемою обліку розрахунків із працівниками
з оплати праці на сьогодні є недостатня автоматизація даної ділян-
ки обліку та відсутність частини додаткових реквізитів у докумен-
тах, якими підтверджуються операції з обліку праці та її оплати.
Попри регулюючий характер П(С)БО 26 «Виплати працівникам»,
даний стандарт не включає весь перелік розрахунків з працівника-
ми підприємства, а тому виникає проблема їх виключення у поточ-
ні витрати підприємства. 

Останнім часом законодавчі та нормативні документи, що рег-
ламентують оподатковування витрат на оплату праці, змінювалися
досить часто і кардинально. Тому бухгалтеру важливо знати, як
здійснювати оподаткування тієї або іншої виплати в даний час.
Також бухгалтерам необхідно постійно слідкувати за змінами у про-
житковому мінімумі та мінімальній заробітній платі, оскільки від
цих величин залежать розмір податкової соціальної пільги при
утриманні податку з доходів фізичних осіб, розмір доходу, до якого
застосовується податкова соціальна пільга, Єдиний соціальний
внесок до Пенсійного фонду тощо. Ці проблеми породжують низку
дій, які спричиняють проблеми обліку розрахунків з оплати праці,
а відтак, і аудиту розрахунків з оплати праці [2].

Ще однією проблемою є проблема «тіньової» заробітної плати,
яка представляє собою заробіток найманого працівника, який зна-
ходиться за межами офіційного (державного) обліку і контролю.
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Для подолання проблеми «тіньової» заробітної плати потрібно
здійснювати заходи що направлені на її легалізацію.

Не менш важливими проблемами обліку розрахунків з оплати
праці є примусова відпустка працівників за власний рахунок, пере-
ведення працівників на неповний робочий день, звільнення пра-
цівників, затримка виплати заробітної плати, не проведення
індексації заробітної плати та компенсацій за невикористані від-
пустки працівниками [3].

Таким чином, облік розрахунків з оплати праці займає особли-
ве місце в роботі бухгалтерського відділу кожної організації, тому
дуже важливим є питання вирішення зазначеної проблеми задля
забезпечення нормального функціонування підприємства.
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Контроль — одна із головних функцій при створенні товару чи
наданні послуги. Він здійснюється з метою перевірки якості товару
на початку його створення та на різних етапах його вдосконалення.

Автомобільні дороги є одними із найголовніших транспортних
сполучень між містами а також державами. Контроль за їх будів-
ництвом є однією з приорітетних завдань кожного регіону та дер-
жави в цілому. 
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За аналогію можна вибрати США. Ціна за 1 км дороги коштує
111,72 млн. грн. а в Україні — 11, 24 млн. грн. Тобто різниця в ціні
в 9,9 раз. Але в США за основу беруть цементобетон, а в Україні —
асфальт [1]. Дороги на основі цементобетону слугують роками та не
потребують ремонту. Він дозволяє економити паливо, так як має
настільки жорстке покриття, що практично не просідає під колеса-
ми вантажного транспорту. Тим самим вони не потребують ремонту
в середньому 30–40 років. Український асфальт зазвичай не одразу,
але просідає під колесами вантажного транспорту. Він потребує
ремонту майже кожний рік.

Хоча країна в останні роки збільшила витрати на ремонт і бу дів -
ництво автомобільних шляхів але їх якість має відповідати витра-
там. На сучасному етапі більш приорітетною проблемою в Україні
є не збільшення довжини автомобільних шляхів, а кардинальне
покращення дорожнього покриття.

З початку минулого року в Україні запрацював Державний
дорожній фонд метою якого є акумулювання коштів на будівницт -
во, ремонт і утримання автомобільних доріг державного та місцево-
го значення.

Зазвичай із-за неправильного використання матеріалів на
дорозі виникають затори або навіть аварії, які потребують багато
часу для їх ремонту.

Для підвищення якості прокладання доріг, які б мали більш
довший термін експлуатації необхідно: 

1) проводити контроль за якістю на початку будівництва, після
кожного етапу, а також на кінець побудови доріг для порівняння їх
з закладеними витратами;

2) не порушувати технологію прокладання доріг;
3) використовувати матеріали, які відповідають європейським

стандартам, а не їх похідні;
4) створити дороги окремо для вантажного транспорту та легко-

вого. Тим самим зменшиться зношуваність доріг легкового транс-
порту, але це вимагає додаткових грошових вкладень або заміні зви-
чайного асфальту на цементобетон;

5) більш частіше виставлення на дорогах дорожніх знаків з об -
меженням перевезеного вантажу;

6. у разі перевищення перевезеного вантажу стягувати штрафи. 
Таким чином, вище перераховані показники необхідно викорис-

товувати в повному обсязі для підвищення якості доріг, які в свою
чергу будуть забезпечувати більш тривалий термін експлуатації доріг.
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Сучасний бізнес має потребу в розвитку своєї етики, один із
принципів якої проголошує: «Особисте багатство повинне служити
благу суспільства» (Рrivate gain — Рublic good). У другому посланні
Апостола Павла коринфянам сказано: «Ви знаєте благодать Гос по -
да нашого Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, збіднів ради вас,
щоб ви збагатилися його бідністю».

На сьогодні доброчинність бізнесу широко охопила собою люд-
ські угрупування (колективи). Завданням етики бізнесу є надання
попиту і пропозиції етичного забарвлення. Для цього широко ви -
користовуються служби «паблік рилейшинз», етичні тренінги пер-
соналу (кодекси поведінки, фірмові гімни, девізи) тощо.

Економічна етика передбачає верховенство людини над мате-
ріальними потоками у процесі виробництва. Людина управляє
ними, надаючи їм гуманістичного характеру. Спеціалісти з менед-
жменту стверджують, що без економічної етики не може бути рин-
кової економіки.

Службова етика розглядає принципи і норми моральних відносин
між працівниками різного службового статусу, які мають неоднакові
службові права і обов’язки. Професійна етика (або професійна
мораль) — це сукупність кодексів, які забезпечують моральний харак-
тер взаємовідносин між людьми в процесі їх професійної діяльності.
Крім моральних вимог, що носять загальний характер (рівність,
моральність тощо), існують специфічні норми поведінки для певних
видів професійної діяльності: управлінської, правової, лікарської та ін.

Дескриптивна етика займається конкретно-соціологічним і іс -
торичним аналізом моралі, вивчає звичаї, вдачі, традиції та інші
форми суспільних дисциплін.
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Нормативна етика займається вивченням питань походження
і суті моралі, з’ясуванням її місця в системі суспільних відносин,
обґрунтуванням форм і структури моральної свідомості. Норма -
тивна етика розглядає все те, що дозволяє відповідати на питання,
як повинна діяти людина, виходячи з принципів і норм моралі.

Екологічна етика акцентує увагу на етичних, соціальних і полі-
тичних проблемах, що стоять перед людством у зв’язку із кризовими
ситуаціями, пов’язаними із забрудненням оточуючого середовища,
ростом населення на планеті, вичерпністю природних ресур сів та
ін. Особливо це стосується хімічних, нафтопереробних та інших
підприємств зі шкідливим виробництвом.

Сучасний менеджмент пропонує певні заходи для забезпечення
етичної поведінки, зокрема, запровадження етичних норм, які ві -
дображають систему загальних цінностей, суспільних уподобань та
правил етики працівників організації. Наприклад, етичними нор-
мами забороняються хабарі, подарунки, порушення законів, неза-
конні виплати політичним організаціям, не обґрунтовані вимоги,
розкриття секретів фірми, використання забороненої інформації
тощо. Західний фахівець з етики бізнесу Тім Граут-Сміт підкреслює,
що інстинкт наживи слід стримувати етичними нормами та ство-
ренням високоморального клімату в бізнесі. 

Окремі транснаціональні компанії під впливом норм етичної
поведінки відмовляються навіть від вигідної експлуатації дешевої
робочої сили в країнах, що розвиваються. Наприклад, один із сві-
тових лідерів у виробництві одягу компанія «Леві Страусе» відне-
давна припинила свої капіталовкладення в економіку Бірми через
порушення прав людини в цій країні.

На сьогодні завдання вищого менеджменту окремих підприємств
і міжнародних корпорацій полягає у тому, щоб етика була поставлена
в якості фундаменту бізнесу, а не в тому, щоб він пристосовував етич-
ні стандарти і норми поведінки до культури свого виробництва.

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС І ТНК

Прищепа О.І.

ІІІ курс, група ЗМл 16-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Олійник Г.Ю., д.е.н., доцент

Міжнародний маркетинг є специфічним феноменом, органіч-
ною підсистемою загальної сфери маркетингових відносин. Це така
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система організації діяльності суб’єктів виробничої сфери, яка
сприяє оптимізації функціонального з’єднання виробничих цілей
і поточних потреб іноземних споживачів. Завдяки їй можливе до -
сягнення оптимальних показників підприємницької діяльності —
прибутків, рентабельності, технічного і ресурсного забезпечення,
заробітної плати. Іншими словами, міжнародний маркетинг є важ-
лива умова встановлення дієвого зворотного зв’язку між попитом
і пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом
того, що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничо-
го процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за кордоном.
Термін «міжнародний маркетинг» відноситься до діяльності міжна-
родних фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності яких роз-
повсюджується на зарубіжні країни. Примітними особливостями
міжнародної фірми є:

– наявність мережі підконтрольних виробничих філіалів дочір-
ніх компаній в інших країнах з орієнтацією або на впуск певних ви -
дів продукції на наперед відомих зарубіжних ринках, або на по ста -
чання материнською компанією компонентами або сировинними
і матеріальними ресурсами;

– використання технологічної кооперації і спеціалізації під-
контрольних підприємств;

– контроль і координація діяльності філіалів і дочірніх компаній
з одного центру з урахуванням різниці в їхніх правових ситуаціях.

Маркетинг міжнародної фірми направлений на орієнтацію на -
уково-технічної і виробничо-збутової діяльності на потребу конк-
ретних національних ринків. Маркетингова діяльність міжнародної
фірми здійснюється в глобальному масштабі компаній і охоплює
технологічний процес в цілому, особливо в тих випадках, коли він
частково або повністю розділений між виробничими закордонни-
ми компаніям міжнародної фірми.

Міжнародний маркетинг є певний образ мислення, підхід до
ухвалення виробничих рішень з позиції якнайповнішого задоволен-
ня вимог як місцевих, так і іноземних споживачів. Міжнародний
маркетинг спирається на принципи національного маркетингу і має
схожу з ним структуру. Разом з тим, він специфічний, бо має спра-
ву із зовнішньоторговельними і валютними операціями, іноземним
і міжнародним законодавством. Стимулами міжнародного бізнесу
служать порівняльні переваги, обумовлені розділенням і спеціалі-
зацією економік держав, відмінністю їх економічних і географічних
умов. До суб’єктів міжнародного маркетингу належать:
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– транснаціональні корпорації (у виробничій сфері та сфері
послуг),

– глобальні компанії,
– експортери та імпортери.
ТНК — транснаціональна корпорація (Trаnsnаtionаl Corporа -

tion, Multinational Enterprise, Multinational Company, Multinational
Corporаtion) — підприємство, що об’єднує юридичних осіб будь-
яких організаційно-правових форм та видів діяльності в двох і більше
країнах та здійснює проведення взаємозв’язаної політики та спільної
стратегії завдяки одному чи декільком центрам прийняття рішень.
Глобальні компанії — бізнес-одиниці, які у своїй міжнародній ді -
яль ності використовують концепцію глобального маркетингу.
Багатокритеріальна порівняльна характеристика ТНК та глобальної
компанії дає уявлення про ступінь подібності та рівень специфіч-
ності цих суб’єктів міжнародного маркетингу.

Експортери — фірми, які виробляють продукцію на національ-
ній території і продають її на світовому ринку.

Імпортери — фірми, які мають постачальників або партнерів
з кооперації за кордоном. Такі фірми можуть не бути ТНК або екс-
портерами.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Пунгіна М.Б.

І курс, група ЗФН-18-1м, 
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Трещов М.М., к.е.н., доцент

Макроекономічна нестабільність та монетарні деформації,
пов’язані з недосконалістю інструментів та заходів реалізації моне-
тарної політики, загострюють проблеми пошуку стабілізаційних
механізмів банківської системи. Монетарна політика сама по собі
не генерує фінансову стабільність, яка передбачає поєднання фун-
кцій стратегічного розвитку та антикризового регулювання банків-
ської системи. Без забезпечення фінансової стабільності банківської
системи практично неможливо досягти основної цілі держави —
сталого економічного зростання. Складність цього завдання зумов-
лює необхідність зміни основних підходів в операційній діяльності
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центрального банку та формування дієвого монетарного інструмен-
тарію, який безпосередньо впливає на рівень фінансової стабіль-
ності всієї банківської системи. За своїм функціональним змістом
діючий монетарний інструментарій недостатньо дієвий у досягнен-
ні фінансової стабільності банків. Відтак пошук та обґрунтування
шляхів підвищення дієвості монетарних інструментів у забезпечен-
ні стабільної діяльності банківської системи залишається актуаль-
ною науковою та практичною проблемою. 

Ознакою сучасної банківської системи є постійні флуктуації
рівня стабільності, що негативно впливає на ділову активність та
ефективну діяльність банків, їх конкурентоспроможність та розви-
ток. Стабільність банківської системи поєднує три складові: ста-
більність функціонування, організаційна стабільність (або інститу-
ціональна стабільність) та фінансова стабільність.

Для визначення зв’язку між характеристиками фінансової ста-
більності щодо здатності протидіяти поступовому нагромадженню
внутрішніх та зовнішніх ризиків, збереження цільових параметрів
економічного розвитку в умовах різких коливань ринкової
кон’юнктури та здатності швидкого відновлення функціонування
банківської системи у випадку втрати нею стійкості, проведено
контент-аналіз таких суміжних понять, як «фінансова стійкість»,
«фінансова вразливість (нестабільність)», «фінансова безпека»,
«фінансова криза». На основі узагальнення наукових підходів до
розуміння сутності понять «фінансова стабільність» та «фінансова
стабільність банківської системи» запропоновано під «фінансовою
стабільністю» розуміти такий стан фінансової системи, за якого
вона здатна належним чином, навіть в умовах шоків, забезпечити
ефективне виконання своїх функціональних повноважень з фінан-
сового посередництва та здійснення платежів, а також протистояти
негативному впливу кризових явищ на економіку. 

Під «фінансовою стабільністю банківської системи» розуміти
здатність системи та всіх її складових до усунення негативних впли-
вів та шоків (внутрішніх і зовнішніх), забезпечуючи при цьому збе-
реження всіх властивостей і коректне виконання функцій за пев-
ний проміжок часу. На відміну від існуючих, уточнене поняття дає
можливість охарактеризувати фінансову стабільність банківської
системи з позиції функціонального розвитку та враховує вплив зов-
нішніх факторів, в першу чергу системних ризиків.

З функціонального погляду стабільність банківської системи
трактується як її здатність виконувати свої функції незалежно від
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впливу на її діяльність негативних факторів. Таке розуміння ігнорує
силу негативного впливу. З погляду інституційної цілісності ста-
більність визначається як здатність банківської системи повертатися
в рівноважний стан після впливу певних потрясінь. З погляду фі -
нансової стабільності стабільність банківської системи передбачає
динамічний розвиток зі збереженням, або мінімальними втратами
основних характеристик банківської системи відповідно до еконо-
мічних трансформацій, зовнішніх впливів та загроз. Тим самим ста-
більність визнає можливість банківської системи змінюватися
з мінімальними втратами ресурсів, під впливом пов’язаного з нею
об’єкта, у даному випадку економіки країни.

РИНОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Ремезовська Д.І.

ІУ курс, група МН-15-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О.В., к.е.н., доцент кафедри

Одна з форм життєдіяльності людини, сутнісна основа процесу
створення інтелектуального продукту та відтворення інтелектуально-
го капіталу, найпотужніша рушійна сила розвитку людської цивіліза-
ції, соціального розквіту нації, економіки країни є інтелектуальна
діяльність. Інтелектуальна діяльність є творчою працею, що спрямо-
вана на створення і впровадження інновацій. На ринку товарів
і послуг масштаб, стійкість інноваційних процесів у всіх сферах гос-
подарювання стають вирішальними чинниками забезпечення конку-
рентоспроможності економіки країни. Оскільки інноваційні процеси
можуть забезпечити стале економічне зростання, підвищити рівень
життя населення, гарантувати технологічну та економічну безпеку. 

В свою чергу, інноваційна діяльність базується на інвестиціях,
серед яких в умовах формування економіки знань все більшого зна-
чення набувають різні форми інвестицій інтелектуальних. Об’єк -
том інтелектуальних інвестицій є інтелектуальні послуги, як особ-
лива форма взаємодії людини з природою (включаючи саму
людину, громадські та економічні відносини, явища реального та
віртуального світу), в процесі якої цілеспрямована творча праця ви -
ступає джерелом специфічних цінностей у вигляді конкретного ко -
рисного ефекту — знань, наукових ідей та відкриттів, нових техно-
логій, управлінських рішень, освіти, цінностей культури, зміцнення
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здоров’я тощо, то на першому рівні декомпозиції доцільно виокре-
мити інтелектуальні і рутинні послуги. 

Також, науковці, інтелектуальні послуги поділяють на ті, що
спрямовані на особу, та ті, що надаються економічним системам.
Серед інтелектуальних послуг економічним системам виокремлю-
ються послуги щодо розвитку технологій та вдосконалення системи
управління, причому враховано, що серед проблем, які потребують
управління є внутрішні та зовнішні. 

Гавриш Г. О. до інтелектуальних послуг відносить: діяльність
у сфері права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування пи -
тань комерційної діяльності та управління; діяльність у сфері інфор-
матизації; діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії; технічні
випробування та дослідження, проведення розслідувань та забезпе-
чення безпеки; надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
послуги з фінансового посередництва; послуги у сфері освіти.

Як свідчить аналіз, за останні роки темпи зростання у сфері на -
дання різноманітних послуг, у тому числі й інтелектуальних, пере-
вищували аналогічні показники у сфері матеріального виробництва
у країнах світу: Франції — у 2 рази, США та Німеччині — у 6 разів,
Великій Британії — у 30 разів.

Частка інтелектуальних послуг в Україні зростає з кожним ро -
ком, так у 2005 р. частка інтелектуальних послуг в загальному обся-
зі наданих послуг складала 8,4%, у 2008 р. — 10,9%, у 2009 р. — 11,7,
у 2010 р. — 11,9%, у 2017 р. — 11,9%. Обсяг інтелектуальних послуг
в Україні у 2017 р. збільшився майже у півтора рази у порівнянні
з 2005 р. 

Ринок інтелектуальних послуг стимулює розвиток творчої інте-
лектуальної праці, впровадження у суспільне виробництво новітніх
технологій тощо. Тому реформування та економічне зростання віт-
чизняного виробництва повинно базуватися на грамотній еконо-
мічній політиці у сфері використання інтелектуального потенціалу
національної економіки, спрямованості на створення необхідних
умов для стабільного примноження й розвитку інтелектуальної
власності, інтелектуальних послуг як прогресивної форми еконо-
мічних відносин у ринкових умовах.
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ПРИРОДА ВЛАДИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИЦТВА

Руденко М.С.

ІІІ курс, група З00-16-1, спеціальність «Облік і оподаткування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Більшість людей не вбачають відмінності між поняттями керів-
ництва, влади та лідерства, вважаючи, що, перебуваючи на керівній
посаді, певна особа автоматично має владу над підлеглими і є лідером
колективу. Формально це так. Однак на практиці співвідношення
цих трьох складових частин управлінського впливу надзвичайно
різноманітне, оскільки воно складається під впливом багатьох чин-
ників, зокрема, до них належать: тип організації, її масштаби, на -
прям діяльності, місце в ієрархії управління, особисті якості мене -
джера та ін. Тому необхідно розглянути суть зазначених складових
управлінського впливу та шляхи синтезу їх в діяльності сучасного
менеджера.

Отже, спочатку визначимо, що ж таке лідерство, вплив та влада:
– Лідерство — це здатність підняти людське бачення на рівень

більш широкого кругозору, вивести ефективність діяльності люди-
ни на рівень більш високих стандартів, а також здатність формува-
ти особистість, виходячи за звичайні рамки, які ії обмежують.

– Вплив — це будь-яка поведінка однієї людини, яка вносить
зміни в поведінку, відношення тощо іншої людини.

– Влада — це можливість впливати на інших.
В науковій літературі здатність впливати на поведінку людей,

як правило, означає владу. Влада може відноситись до індивіду,
групи і організації в цілому. Визначення влади як організаційного
процесу має на увазі, що:

– влада — потенціал, який є у користувача, тобто вона існує не
тільки тоді, коли використовується;

– між тим, хто використовує владу, і тим, до кого вона застосо-
вується, існує взаємозалежність;

– той, до кого застосовується влада, має деяку свободу дій.
Влада — це соціальний по своєї суті термін. Владу має один

індивід по відношенню до іншого, одна група — по відношенню до
іншої. Концепція влади будується на взаємодії людей в організації.
Влада використовується і керівниками, і підлеглими для того, щоб
досягнути своєї мети чи закріпити свої позиції. Влада пронизує все
життя організації та підгримує її структуру.



135

в сучасних умовах Секція 1

Успіх і невдачі у застосуванні влади чи реакції на неї визнача-
ються розумінням влади, знаннями, а також здатністю передбачу-
вати наслідки її використання. Влада ніколи не буває абсолютною
і незмінною. Влада — це відносини в динаміці, стосунки, які змі-
нюють і ситуацію, і людей, стосунки, які змінюються в часі. Відомо,
як змінюються рейтинги керівників, які проводились в різний час.
Тому розуміння стосунків влади потребує розуміння конкретної
ситуації і тих, хто в неї задіяний.

Владу часто використовують, як синонім слова «авторитет». Це
не зовсім аналогічні поняття, оскільки авторитет — це влада, яка
виникла на формальній (або неформальній) основі, яка дана
комусь і яка приймається підлеглими. В одному випадку влада
надається зверху, а в другому — вона повинна бути отримана знизу.
Авторитет, як поняття, не вичерпує всіх варіантів прояву влади, він
може з’явитися від посади, яку займає особа, від особистого впли-
ву або від того чи іншого одночасно.

Влада посади слідує не від самої посади, а делегується її влас-
нику тими, кому він підзвітний. Об’єм цієї влади залежить від рівня
довіри, яку власник посади може отримати у того, хто знаходиться
на більш вищому рівні ієрархії. При цьому делегована влада може
бути в будь-який час відібрана.

Особиста влада — це ступінь дружнього і навіть відданого став-
лення до її носія з боку підлеглих. Особиста влада в організації при-
ходить знизу — від підлеглих. Особиста влада може бути забрана під-
леглими у керівника, як реакція на його неправильні дії. Особисту
владу необхідно регулярно отримувати від підлеглих. Оптимальною
є ситуація, коли керівник володіє і посадою, і особистою владою. 

МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
РИНКУ ПОСЛУГ

Свертока А.В.

ІІІ курс, група ЗМК 16-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Олійник Г.Ю., д.е.н., доцент

Дослідження ринку послуг — це безперервний систематичний
процес отримання інформації, яка використовується для визначення
можливостей ринку, оцінки маркетингових заходів та спостережен-
ня за змінами, що відбуваються в діяльності підприємства. Єдиний
спосіб уникнути невизначеності — це навчитися управляти підпри-
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ємством так, щоб максимально пристосовуватися до швидких змін
у середовищі. Ключовим у цьому процесі є володіння інформацією
щодо: споживачів та ринків; конкурентів, їх стратегій та послуг; змін
у законодавстві; результатів маркетингової діяльності підприємства.

Для дослідження ринку необов’язково витрачати значні
кошти. Для цього потрібно цілеспрямовано спілкуватися зі спожи-
вачами, спостерігати за їхньою поведінкою та відповідним чином
використовувати отримані результати. При правильному викорис-
танні інформації можна уникнути деяких можливих небезпек,
з якими можуть зіткнутися підприємства в умовах ринкової еконо-
міки. Дослідження ринку — це один за наймогутніших інструмен-
тів підвищення конкурентоспроможності підприємства, що надає
послуги. Однак, це можливо лише за умови, що на підприємстві
вже вміють користуватися отриманою інформацією. 

Починаючи ринкове дослідження, багато українських підпри-
ємств «тонуть» у морі даних і виявляються неспроможними зроби-
ти якісь суттєві висновки. Пояснюється це дуже просто: занадто
велика увага приділяється власне збору інформації, а не меті її
збору. Первинні дані мають сенс лише тоді, якщо організований
процес їх обробки і трансформації в суттєву і корисну інформацію.
Якщо інформацію замовлять для конкретної мети, така інформація
розширює знання для прийняття управлінських рішень. Багато
українських компаній мають значний обсяг непослідовної і невпо-
рядкованої інформації про споживачів, партнерів, постачальників
та конкурентів. Переглянувши і впорядкувавши такі дані, можна
краще аналізувати ринок. Інформацію щодо ситуації на ринку можна
отримати різними способами, їх можна розділити на дві основні
категорії: активні способи роботи із споживачами та пасивні, де
інформація збирається без прямого контакту із споживачем. 

Вивчення статистичних даних часто є відправною точкою біль-
шості маркетингових досліджень. Існує величезна кількість внутріш-
ньої і зовнішньої ринкової інформації, яку можна отримати за неве-
ликі кошти чи взагалі безкоштовно. Ця інформація дасть відповіді на
безліч питань або допоможе провести додаткове дослідження.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ:

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

Сергієнко М.О.

IV курс, група ОО-15, спеціальність «Облік і аудит»
Інститут економіки і менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Нестеренко С.С. к.е.н., професор

Системний підхід до оцінювання ефективності системи внут-
рішнього контролю запропонували Л.О. Сухарева та А.М. Саде ко -
ва, який передбачає такі етапи:

1) розробка засобів подання бухгалтерського контролю підпри-
ємства як системи;

2) визначення основних елементів системи бухгалтерського
контролю;

3) інтерпретація інтеграційних зв’язків між різними елемента-
ми системи бухгалтерського контролю;

4) розкриття цільової орієнтації і визначення завдань оцінки
ефективності бухгалтерського контролю;

5) визначення основних етапів організації оцінки бухгалтер-
ського контролю.

У міжнародній практиці використовуються два рівні оцінки
системи внутрішнього контролю: 

1) узагальнюючий рівень — за якого оцінка основних моментів
внутрішнього контролю проводиться без обстеження (оцінки опе-
раційного контролю, діагностики, тестів, порівнянь тощо); 

2) розширений рівень, який досягається на основі детального,
поетапного вивчення доказовості системи внутрішнього контролю.

Перший рівень оцінки визначає завдання вивчення внутріш-
нього контролю за допомогою тестів, підтвердження їх через недо-
віру до системи внутрішнього контролю. Другий — проводиться за
допомогою тестування ефективності процедур внутрішнього кон-
тролю й обмежується застосування тестів підтвердження.

На основі вище наведеного, для оцінювання ефективності сис-
теми внутрішнього контролю витрат на інновації пропонуємо ви -
окремлювати такі етапи: загальне ознайомлення з системою внут-
рішнього контролю витрат на інновації, оцінка надійності системи
внутрішнього контролю витрат на інновації та підтвердження її
достовірності.
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На етапі загального знайомства з системою внутрішнього кон-
тролю витрат на інновації контролер отримує уявлення про специ-
фіку і масштаби діяльності підприємства, систему бухгалтерського
обліку, структуру служби внутрішнього контролю (аудиту) та її
місце в системі управління, оцінює рівень її професійності та пере-
лік основних завдань. Контролер визначає порядок застосування
заходів щодо забезпечення збереження майна, надійності бухгал-
терського обліку та достовірності звітності.

Якщо за результатами такого вивчення буде зроблено висновок
про ненадійність системи внутрішнього контролю (низький її рі вень),
то покладатись на неї недоцільно, отже виникає потреба в більш
детальній перевірці. І навпаки, якщо, на думку контролера, можна
довіряти системі внутрішнього контролю, то необхідно переходить
до наступного етапу. Оцінка надійності системи внутрішнього кон-
тролю витрат на інновації повинна здійснюватися контролером на
основі власного досвіду застосування методичних прийомів.

Підтвердження достовірності оцінки системи внутрішнього
контролю витрат на інновації здійснюється в процесі перевірки.
Довіряючи певною мірою системі внутрішнього контролю витрат
на інновації, контролер в ході перевірки повинен проводити проце-
дури підтвердження її надійності, застосовуючи різні методи та
прийоми при проведенні тестів на відповідність системи внутріш-
нього контролю та процедур перевірки на суттєвість. Щоб підтвер-
дити кожну зроблену оцінку незначного ризику невідповідності
внутрішнього контролю, контролер повинен обов’язково провести
ретельні тести на відповідність системи внутрішнього контролю.

СУЧАСНІ СТРАХОВІ ПРОДУКТИ
У ДОБРОВІЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ СТРАХУВАННІ

Сич М.А.

3курс, гр. ЕМ 31/16, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
Науковий керівник: Забута Н.В, 

к.е.н., доцент кафедри фінансів та обліку

Вітчизняні страхові компанії в умовах гострої конкурентної бо -
ротьби прагнуть підвищувати рівень конкурентоспроможності про-
понованих страхових продуктів. Головним критерієм якості насьо-
годні вважають багатоваріантність форм продукту: умови надання
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страхових послуг мають бути максимально адаптованими до потреб
кожного клієнта. Це спонукає до розробки альтернативних форм їх
надання, умов оформлення.

Добровільне медичне страхування (ДМС) є формою захисту ін -
тересів громадян у разі втрати ними здоров’я з будь-якої причини.
Воно пов’язане з компенсацією громадянами витрат, зумовлених
оплатою медичної допомоги, та інших витрат, пов’язаних із під-
тримкою здоров’я. 

Найбільшого розвитку добровільне медичне страхування на
комерційній основі досягло в країнах з ліберальною ринковою еко-
номікою. Добровільне медичне страхування розглядається як
додаткове при наявності в країні обов’язкового медичного страху-
вання, або як самостійне. При індивідуальному страхуванні страху-
вальниками, як правило, виступають окремі громадяни, які уклали
договір із страховиком про страхування себе або третьої особи
(дітей, батьків, родичів) за рахунок власних грошових засобів. При
колективному страхуванні страхувальником є підприємство, орга-
нізація, установа, яка укладає договір із страховиком про страху-
вання своїх працівників або інших фізичних осіб (членів сімей пра-
цівників, пенсіонерів тощо). Страхові організації укладають угоди
з профілактично-лікувальними закладами (незалежно від форм влас -
ності) про надання ними медичної допомоги застрахованим за певну
плату, яку зобов’язується гарантувати страховик. 

Популярність ДМС в Україні зростає, про що свідчить ріст як
кількості укладених договорів, так і сум страхових платежів. В да ний
час на ринку ДМС працюють близько 30 страхових компаній, серед-
ній рівень виплат становить більше 60%. Кожна страхова компанія
прагне привнести в страховий бізнес щось своє, що вигідно вирізня-
тиме її серед конкурентів. Програми, які пропонують страхові компа-
нії з ДМС, можна поділити на чотири основні категорії: поліклінічне
обслуговування, у тому числі аптечне; стаціонарне обслуговування;
послуги невідкладної швидкої медичної допомоги; стоматологія.

На страхових ринках Європи та США найвищим є попит на
комплексні програми ДМС, що пропонуються з метою фінансової
підтримки бюджету родини в разі втрати годувальника, а також за
настання непередбачених подій у житті застрахованої особи, таких
як травмування або тяжке захворювання, стійка непрацездатність
чи хірургічне втручання.

Страховими випадками в таких програмах є: смерть застрахованої
особи внаслідок нещасного випадку та ДТП; настання критичного
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захворювання; встановлення інвалідності категорії «дитина-інвалід»
(або І–ІІІ групи) внаслідок нещасного випадку; інвалідність застрахо-
ваної особи; хірургічне втручання; госпіталізація; тимчасова або стій-
ка втрата загальної працездатності внаслідок нещасного випадку.

Термін дії такого договору від одного до десяти років. Стра ховий
тариф залежить від статі та віку застрахованої особи, строку дії дого-
вору страхування, періодичності сплати страхових внесків та набору
страхових ризиків, які передбачені програмою певної страхової ком-
панії. Для розрахунку страхового тарифу враховується розмір ставки
гарантованого інвестиційного доходу — 4% річних у гривні.

Отже, з врахуванням світових тенденцій попиту на страхові
продукти добровільного медичного страхування, в найближчі роки
в Україні буде зростати пропозиція різноманітних комплексних
програм добровільного медичного страхування. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ
ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Солоненко Н.І.

І курс магістратури, група ФН-18-1м, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к.е.н. 

Сьогодні зросла необхідність пошуку місцевими органами
влади додаткових можливостей для забезпечення потрібних обсягів
фінансування місцевих бюджетів та виконання статей видатків. 

Питання дослідження резервів нарощування фінансово-еконо-
мічного потенціалу територіальної громади, в складі яких виділяють
резерви-ресурси, які вказують на обсяг невикористаних фінансових
ресурсів, та резерви-можливості, які відображають здатність соціаль-
но-економічної системи до ефективного функціонування є достат-
ньо суттєвими для їх фінансового розвитку та забезпеченості. 

З метою розуміння механізму формування територіальних гро-
мад, їх фінансового забезпечення, розподілу повноважень між дер-
жавним та місцевими бюджетами доцільно дослідити досвід кран ЄС. 

На сьогодні роль територіальної громади в напрямку форму-
вання економічного потенціалу та залучення підприємств на свою
територію в країнах ЄС визначають з позиції «it makes all the diffe-
rence in the world», тобто територіальна громада виступає суб’єктом
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створення особливих переваг та умов для розвитку бізнесу, відмін-
них від умов в інших громадах. Відтак формування фінансово-еко-
номічного потенціалу та економічний розвиток в контексті забезпе-
чення його з боку органів місцевого самоврядування включає дві
основні цілі: 1) пошук потенційних інвесторів та їх стимулювання
до спрямування капіталу на територію громади; 2) покращення
соціальних умов та економічного розвитку на рівні громади для збе-
реження та підвищення рівня конкурентоспроможності громади.

В умовах постійної конкуренції територіальних громад в краї-
нах ЄС у можливості залучення підприємницьких структур на свою
територію, громади мають визначати та використовувати свої кон-
курентні переваги. Серед них можна виділити загальні переваги,
тобто сильні сторони громади (висококваліфікована робоча сила,
транспортна доступність, велика кількість парків та зелених терито-
рій), ринкові переваги, на які передовсім варто опиратися органам
місцевого самоврядування (функціонування на території громади
дослідного інституту; доступ до курортів та об’єктів, які підтриму-
ють високий попит на житлові та нежитлові будівлі; важливі транс-
портні шляхи та залізничні вузли) та унікальні переваги, яких немає
в інших громадах та які сприяють співробітництву з органами міс-
цевого самоврядування (спеціалізований індустріальний кластер;
великий порт; аеропорт; курорт світового класу тощо).

Джерела фінансування програм місцевого економічного роз-
витку в країнах ЄС різняться в залежності від країни. Найпошире -
нішим є фінансування саме за рахунок органів місцевого самовря-
дування та центрального рівня. Хоча між країнами існують значні
розбіжності у забезпеченні процесу фінансування, проте в більшос-
ті з них сформовано системи їх комбінації для максимальної ефек-
тивності. Важливим джерелом, яке може бути залучене зі сторони
органу місцевого самоврядування, є приватні фінанси. 

Таким чином, органи місцевого самоврядування в країнах ЄС
як представники територіальних громад мають в руках інструменти
забезпечення економічного розвитку території та формування фі -
нансово-економічного потенціалу громади, що дозволяє їм ефек-
тивно виконувати свої функції. 

Врахування зарубіжного досвіду формування фінансово-еконо-
мічного потенціалу територіальних громад дозволить визначити ефек-
тивну систему фінансування вітчизняних територіальних громад.
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ДЕСЯТКОВОЇ
МОДЕЛІ САМОУПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ

ФАХІВЦЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

Танцюра А.В.

6 курс, група ЗМН-17-1м спеціальність 073 «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Комар Ю.М., 
доктор наук з державного управління, професор

Формування концептуальної десяткової моделі самоуправління
мотивацією є важливою складовою системи самоуправління працею
фахівця загальноосвітнього закладу. Враховуючи унікальні влас -
тивості і потенційні можливості фундаментальної моделі творчого
управління [1] в її форматі було створено концептуальну десяткову
модель самоуправління мотивацією праці фахівця загально освіт -
нього закладу (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальна десяткова модель самоуправління мотивацією
праці фахівця загальноосвітнього закладу

На рис. 1 показано, що в концептуальній моделі процес само-
управління мотивацією проходить послідовно зліва направо у чоти-
ри стадії: ініціація, фундамент, реалізація, результат і закінчується
матеріалізацією самомотивації. 

Для реалізації першої стадії — ініціація самоуправління мотиваці-
єю праці фахівець загальноосвітнього закладу, який одночасно вис-
тупає ініціатором і суб’єктом самомотивації призводить первинний
управлінський вплив для подальшого руху процесу самоуправління
і виконання наступних стадій мотивації.
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Для реалізації другої стадії — фундамент самоуправління моти-
вацією праці, слід враховувати, що фахівець призводить вплив на
взаємозв’язані категорії «управління» і «інформація», які мають
однакову повноцінну троїсту внутрішню структуру і складаються
з десяти букв. Внаслідок однакових унікальних властивостей ці дві
категорії є фундаментальною основою для формування повноцін-
ного самоуправління мотивацією.

Для виконанняї третьої стадії — реалізація процесу самоуправлін-
ня мотивацією праці слід враховувати, що цей процес включає три ста -
дії: самопланування, самоорганізація і самоконтроль і відповідно до
кількості букв в категорії «управління» складається з десяти струк-
турних елементів.

Це дозволило сформувати концептуальну десяткову модель
творчого самоуправління мотивацією праці фахівця загальноосвітньо-
го закладу, в якій процес управління відповідним чином розподіле-
ний на 10 структурних елементів, з виділенням трьох стадій: почат-
кова стадія — самопланування мотивації праці — чотири елементи:
У1 — виникнення потреби; П2 — визначення шляхів усунення
потреби; Р3 — формування мотиваційної структури; А4 — визна-
чення мети; Середня стадія — самоорганізація мотивації праці — три
елементи: В5 — виконання дій; Л6 — стимулювання виконаної дії;
І7 — отримання винагороди в процесі виконання дії; Заключна ста-
дія — самоконтроль мотивації праці — три елементи: Н8 — досяг-
нення мети; Н9 — отримання винагороди за результати досягнення
мети; Я10 — усунення потреби 

Четверта, заключна, стадія — «результат процесу самоуправ-
ління мотивацією прац»і, тобто досягнення мети самомотивації, на
основі взаємодії категорій «управління» і «матеріалізація», шляхом
перетворення інформаційних ресурсів в матеріальний ресурс. 

Таким чином, концептуальна десяткова модель самоуправління
мотивацією праці фахівця загальноосвітнього закладу — це універ-
сальна десяткова модель у складі чотирьох стадій: ініціація, фунда-
мент, реалізація і результат, які в сукупності забезпечують повно-
цінний управлінський вплив на самомотивацією праці фахівця. 

Література
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Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к.е.н. 

Одним із видів доходів банку є отримання прибутку за рахунок
здійснення кредитних операцій. У зв’язку з цим ефективна побудо-
ва етапів формування кредитного портфелю банку призводить до
зменшення ризиків, пов’язаних із здійсненням банківської діяль-
ності, отримання прибутку на вкладені ресурси. 

Залежно від мети банк формує кредитний портфель певного типу:
– портфель доходу (орієнтовано на кредити, що забезпечують

стабільний дохід при мінімальних ризиках та постійною своєчас-
ною виплатою відсотків);

– портфель ризику (складається переважно з кредитів з висо-
ким рівнем ризику);

– збалансований портфель (представляє собою раціональне по -
єднання кредитів різного типу за ступенем ризикованості) [1, с. 84].

У зв’язку із збільшенням останнім часом випадків неповернення
кредитів, операції кредитування наражають на небезпеку стійкість
та стабільність банку в цілому. Тому якість кредитного портфелю
банку означає формування такої його структури, яка забезпечувала
належний рівень його стійкості та максимальний рівень дохідності
банківської установи за мінімізації його ризиків. Рівень кредитного
ризику визначається розміром його фінансових втрат унаслідок
неповернення (несвоєчасного повернення) позичальника його ос -
новного боргу та несплати відсотків за кредитом. Такий рівень кре-
дитного ризику залежить від впливу та прояву чинників, що зумов-
люють його прояв та розвиток. 

Основні фактори кредитних ризиків залежно банківських уста-
нов від сфери їх виникнення:

– фактори, притаманні зовнішньому середовищу (норматив-
но-законодавча база, стан розвитку економіки, кон’юнктура попи-
ту на кредитні ресурси, рівень конкуренції в банківській галузі);

– внутрішньобанківські фактори (надмірна концентрація чи
диверсифікація кредитного портфелю, неефективні методи оцінки
та регулювання кредитних ризиків та інше);
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– фактори, притаманні діяльності позичальника (його репута-
ція, капітал, спроможність успішно вести бізнес, ліквідність забез-
печення кредитом тощо).

З метою зниження кредитних ризиків та виявлення резервів
підвищення ефективності банківської діяльності банківські установи
проводять аналіз кредитного портфеля, який здійснюється у таких
напрямах: аналіз структури і динаміки кредитного портфеля (за стро-
ками кредитування, валютою кредитів, видами кредитних продук-
тів, галузями економіки тощо).

Загалом оцінка ефективності кредитної діяльності банку ви -
значається дохідністю кредитного портфеля та прийнятим банком
кредитним ризиком, рівень якого суттєво може зменшитися в разі
ефективного управління кредитним портфелем в розрізі секторів
економіки України. Ефективність управління кредитною діяльніс-
тю банку визначає фінансовий результат діяльності, а він обумов-
люється двома умовами — зростанням прибутковості за зміни рівня
ризикованості на фоні зменшення прибутку.

Від напряму обраних методів управління кредитним ризиком
залежить результат фінансової діяльності банківської установи.
Тому для вибору найоптимальніших інструментів впливу на струк-
туру кредитного портфелю важливо здійснювати структури кредит-
ного портфелю в динаміці, що забезпечить в результаті можливість
спрогнозувати рівень ризиків і відповідно мінімізувати їх.
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1. Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи роз -
витку: монографія / За ред. В.В. Коваленко. — Одеса: Видавництво «Ат -
лант», 2015. — 217 с.

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ
В УКРАЇНІ

Топтигін О.О.

IІІ курс, група ЗМн-16-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Для успішного розвитку ринку інноваційної продукції в Украї -
ні необхідно вирішити багато питань, які пов’язані зі специфікою
ринку інновацій, а саме:
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– бар’єр несприйняття значною кількістю потенційних спожи-
вачів новинок, які виходять на ринок;

– пропозиція об’єктів інтелектуальної власності найчастіше пере -
вищує попит, що вимагає додаткових зусиль для залучення покупців;

– недосконалість інфраструктури ринку ускладнює процес за -
лу чення інвестицій і міжгалузевого співробітництва;

– попит на об’єкти інтелектуальної власності обмежений вузь-
ким колом фахівців;

– неможливість повною мірою оцінити якість і вигоди нового
про дукту до моменту використання його у практичній сфері ді яльності.

Інтелектуальний продукт, який виступає як товар, вимагає особ -
ливих підходів для роботи з ним. Одним з таких підходів є пошук
сфер застосування нового продукту та відстежування нагальних
потреб ринку. Під час роботи в цьому напрямку застосовуються певні
маркетингові методи, зокрема такі: метод мозкового штурму, метод
аналогів, галузевий пошук та ін. Ця робота є спеціалізованим видом
діяльності, в якому може брати участь автор, але організовувати цей
процес покликані інші — фахівці-менеджери з комерціалізації тех-
нологій і управління технологічними інноваціями та інноваційними
фондами. Ці фахівці повинні професійно володіти діловими при-
нципами комерціалізації технологій, основами теорії та практики
правової охорони та використання інтелектуальної власності, вміти
управляти інноваційними проектами і високотехнологічними фір-
мами, ототожнюючи собою інтелектуальний капітал підприємства.

Щоб бути на рівні світових досягнень у галузі інноваційної діяль-
ності і мати можливість відстоювати інтереси вітчизняних товарови-
робників, необхідно постійно відслідковувати динаміку змін потреб
у різних галузях економіки. Тільки так можливо швидко реагувати на
зміни ринкової кон’юнктури, а також складати правильні прогнози
для підприємства і передбачати майбутні перспективи країни загалом.

Одна з основних умов впровадження інновацій — наявність ефек-
тивної системи маркетингу, яка здійснює зв’язок підприємства з кін-
цевими споживачами для постійного виявлення нових вимог покуп-
ців, що висуваються до якості вироблених товарів і послуг. Ф. Котлер
зазначав, що маркетинг як елемент філософії, з одного боку, і як
комплексна система дій, з іншого боку, повинен бути спрямованим
в інноваційний розвиток промислових та виробничих підприємств.

Об’єднуючи понять «інновації» і «маркетинг» стосовно їх функ цій
на всіх етапах створення інноваційного продукту маркетингових дослі -
джень, можна вивести таку дефініцію як «інноваційний маркетинг».
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На основі даних маркетингу інновацій є можливість оперативно-
го коректування завдань маркетингу і всього інноваційного процесу.
Розглядаючи проблемний характер застосування маркетингу іннова-
цій, необхідно відзначити, що для вітчизняних підприємств характер-
ною рисою є брак практичного досвіду та відсутність кваліфікованих
кадрів у сфері інновацій та маркетингу, що не забезпечує сучасне під-
приємство ефективними результатами маркетингової діяльності.

ОСОБЛИВОСТІ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ КЕРІВНИКА 

Трофімчук А.B.

ІІІ курс, група ЗМк-16-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Самоменеджмент — це послідовне і цілеспрямоване викорис-
тання певних методів роботи в повсякденній практиці для того, щоб
оптимально і ефективно використовувати свій час. Основна мета са -
моменеджменту полягає в тому, щоб максимально використовува-
ти власні можливості, свідомо керувати плином свого життя (само-
визначатися) та переборювати зовнішні обставини як на роботі, так
і в особистому житті.

Кожній людині взагалі й особливо тому, хто готує себе до робо-
ти керівника чи вже є таким, у першу чергу, необхідно вміти пере-
творити ситуацію, для якої типова невпорядкованість дій, обумовлена
зовнішніми обставинами, у ситуацію цілеспрямованих і здійснен-
них задач. Навіть тоді, коли керівнику одночасно надходить безліч
завдань, можна завдяки послідовному плануванню часу та вико-
ристанню методів наукової організації праці краще здійснювати
свою діяльність, щодня виділяючи резерв часу (у тому числі і для
дозвілля) для дійсно управлінських функцій.

Всі витрати робочого часу менеджера необхідно розглядати як
витрати часу для вирішення поточних і перспективних задач. Від
правильного розподілу часу залежить рівень реального впливу
менеджера на процес управління та ефективність його праці в цілому.
До поточного (оперативного) управління відносять роботи з орга-
нізації управлінських процесів на кожній конкретній ділянці роботи
в період робочого дня, тижня, декади тощо. Їх зміст полягає у роз-
становці виконавців за робочими місцями, систематичному контролі,
оперативному усуненні причин, що заважають виконанню трудо-
вих процесів у визначений термін.
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Основними критеріями оцінки поточного управління є пра-
вильність і своєчасність прийнятих рішень, швидкість доведення їх
до виконавців і забезпечення точного та ефективного виконання.
Таким чином, ціль оперативного управління виробничими проце-
сами полягає у забезпеченні організаційної стійкості усіх елементів
системи, якою управляють, для своєчасного виконання завдань
організації і кожного підрозділу в короткостроковому періоду.

Перспективне (стратегічне) управління визначає ціль, структу-
ру і обсяги виробництва на довгостроковий період. Тут менеджер
повинен компетентно і завчасно визначати цілі перед колективом
і створювати умови для їх виконання.

Рішення оперативних і стратегічних завдань вимагає участі
менеджерів усіх рівнів управління. Але форми і методи рішення на
різних рівнях управління різні. Вони і лежать в основі розподілу
витрат часу для вирішення оперативних і стратегічних завдань за
рангами менеджерів. Час, витрачений менеджером на оперативне
управління, не може бути жорстко регламентованим і нормованим.
Його величина залежить від ряду факторів, основними із яких є ви -
робничі ситуації, обумовлені змінами у внутрішньому та зовніш -
ньому середовищі, впровадженням нової технології, форм органі-
зації праці, удосконаленням управління тощо. У таких випадках
керівник повинен бути максимально звільненим від вирішення
другорядних питань.

Для раціонального використання свого часу управлінцю необ-
хідно, перш за все, чітко усвідомити свої основні функції, цілі, зав-
дання та бюджет часу. При плануванні часу керівнику слід врахову-
вати такі основні правила:

– при складанні плану на день залишити 40% часу вільним;
– постійно фіксувати витрачений час;
– при складанні плану необхідно розподілити свої завдання на

довго-, середньо- і короткострокові;
– основними принципами складання плану є регулярність,

системність та послідовність;
– для забезпечення реальності планування слід планувати

такий обсяг завдань, з яким фахівець може реально впоратися.
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РОЗВИТОК РУХУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
У СВІТІ

Трофімчук А.В.

ІІІ курс, група ЗМК 16-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Олійник Г.Ю., д.е.н., доцент

Захист державою прав громадян, у тому числі їхніх прав як спо-
живачів, має довгу історію. Споживач є дуже важливою ланкою
в системі економічних та ринкових відносин. Між товаровиробником
та споживачем завжди існували протиріччя, які намагалася врегу-
лювати третя сторона — держава.

В різні історичні епохи спроби за допомогою держави регулю-
вати якість і безпечність товарів відбувались по-різному. З метою
посилення контролю за якістю продукції в США був створений
Союз споживачів (1936 р.), який став моделлю для споживацьких
об’єднань в інших країнах, з’явились періодичні видання, що від-
дзеркалювали інтереси споживачів тощо.

У 1948 році Генеральна асамблея ООН приймає «Загальну дек-
ларацію прав людини», яка стимулювала створення національних
асоціацій споживачів у різних країнах. Так, організації, що покликані
захищати інтереси споживачів, сформувалися у Франції і Німеч -
чині (1951 р.), Великобританії (1957 р.), Канаді (1960 р.), країнах
Скандинавії, Японії та інших. 15 березня 1961 р. президент США
Джон Кеннеді визнав рух за захист прав споживачів життєво важ-
ливим та видав спеціальну постанову, що проголошувала «Чотири
права споживачів»:

1. На безпеку, якість товарів і послуг.
2. На достовірну інформацію про них.
3. Право бути почутим у разі висунення споживацьких претензій.
4. Право захищати свої споживацькі претензії в суді.
Пізніше до них додалися ще чотири: право на відшкодування

збитків, право на споживацьку освіту, право на задоволення базо-
вих потреб і право на здорове довкілля.

У 1983 році 15 березня було закріплене у міжнародному календарі
святкових дат як Всесвітній день захисту прав споживачів. 1985 ро -
ку Генеральна Асамблея ООН затвердила «Керівні принципи захис-
ту інтересів і прав споживачів», які підписала й Україна. 

Першим споживчим товариством в Україні із затвердженим ста -
тутом було Харківське товариство, яке виникла завдяки професорів
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університету та окремих громадських діячів. З метою оптимізації
системи центральних органів виконавчої влади, відповідно до по -
ста нови Кабінету Міністрів України № 442 від 10.09.2014 року та
Конституції України, було утворено Державну службу України з пи -
тань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реоргані-
зувавши та приєднавши до неї Державну ветеринарну та фітосанітар-
ну службу, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів
і Державну санітарно-епідеміологічну службу та поклавши на
новостворену службу функції з реалізації державної політики, які
виконували органи.

Розвиток ринкових відносин супроводжується насиченням ринку
різноманітними товарами і послугами. Тому в сучасних умовах побу-
дови економіки України першочерговим є правове регулювання соці-
альних відносин, у тому числі захист споживачів, як основних учасни-
ків ринкових відносин. Пріоритетними напрямами національної
політики повинні стати:

– створення національної системи захисту прав споживачів
з впливовим підключенням до цієї проблеми регіонів, взаємодія
всіх її гілок з метою захисту законних інтересів споживачів — гро-
мадян суспільства;

– інформування і освіта населення з питань національної полі-
тики у сфері захисту прав споживачів;

– організація системи навчання молоді у всіх типах навчальних
закладів правам споживача;

– забезпечення якості і безпеки товарів, продуктів, сировини,
по слуг;

– вдосконалення законодавства про захист прав споживачів.
Вирішення поставлених питань дозволить на якісно новому

рівні забезпечити захист прав споживачів, що в свою чергу вплине
на підвищення життєвого рівня населення.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Турти М.Ю.

ІV курс, МЕН-41, спеціальність «Менеджмент»
Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Ляшенко В.В., доцент кафедри

Менеджмент — сукупність раціональних методів та організа-
ційних підстав управління фірмою або підприємством.
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Менеджмент — це сучасна система управління, яка найповніше
відповідає функціонуванню соціально-економічних систем в умо-
вах ринкових відносин. Менеджмент — це вид діяльності щодо
керівництва людьми в різних організаціях, а також сфера людських
знань, які допомагають здійснювати цю функцію. Крім того, зміст
поняття «менеджмент» можна розглядати як науку та практику
управління, як організацію управління підприємством і як процес
прийняття управлінських рішень.

Для сучасного менеджменту характерним є наявність: великої
кількості різноманітних організацій (як комерційних, так і неко-
мерційних); великої кількості керівників усіх рівнів; чітко визначе-
них управлінських функцій; великої кількості людей здатних при-
ймати важливі для організації рішення; наголосу на раціональність
і колективну роботу; створення товару, необхідного споживачеві;
працівників що залучені до процесів навчання, прийняття рішень,
внесення пропозицій.

У практиці великих підприємств особливе значення надається
стратегічним цілям, що визначає їх розвиток на перспективу.
Розробка і реалізація стратегічних цілей отримала назву стратегіч-
ного менеджменту. 

Стратегія являє собою детальний всебічний комплексний план,
призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організа-
ції і досягнення її цілей.

Стратегія розробляється вищим керівництвом підприємства,
а її реалізація передбачає участь усіх рівнів управління.

Стратегія підприємства формується за наступними позиціями:
1. Обґрунтування і визначення місії фірми в майбутньому періоді.
2. Конкретизація бачення фірми і постановка цілей.
3. Формування стратегії, спрямованої на досягнення цілей.

Стра тегію диференціюють за рівнями ієрархії організаційної струк-
тури фірми, тобто за функціональним ланкам і виробничим підроз-
ділам.

Стратегія розробляється в процесі стратегічного планування —
набору дій і рішень, прийнятих керівництвом, які ведуть до реалі-
зації стратегічних цілей.

Стратегічний менеджмент як процес включає в себе наступні еле-
менти: аналіз середовища — вихідний процес у стратегічному менед-
жменті, так як він створює базу для визначення місії і цілей фірми і для
вироблення стратегії розвитку; визначення місії і цілей фірми; вибір
стратегії; реалізація стратегії; оцінка і контроль виконання стратегії,
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який забезпечує стійкий зворотний зв’язок між тим, як йде досяг-
нення цілей, і власне цілями.

Різноманіття форм і змісту менеджменту організації, її функціо-
нування і взаємодії з зовнішніми контрагентами і ринкової інфра -
структурою обумовлює ряд пріоритетів розвитку. Значна частина їх
ви значається безпосередній постановкою нових підходів менеджмен-
ту до вирішення виробничих, інформаційних, комерційних та інших
завдань функціонування організації. Зміст цих завдань і що залуча-
ються для їх вирішення ресурси менеджменту за своєю суттю не є ін -
но ваційними і забезпечуються, як правило, екстенсивної мобілізацією.

Ймовірний розвиток ринкових процесів, ускладнення кон’юнк -
тури і конкуренції, з одного боку, і формування нових відносин пра-
цівника та роботодавця — з іншого, обумовлюють необхідність роз-
робки і пропозиції адекватних оригінальних інновацій менеджменту.

Таким чином інноваційні шляхи розвитку сучасного менед-
жменту здатні не тільки обумовлювати ефективність функціону-
вання, але і безпосередньо визначати вироблення і застосування
нових форм побудови організації.

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Українець А.П.

І курс, група ЗФН-18-1м, «Фінанси, банківська справа та страхування»
Миколаївського міжрегіонального інституту 

розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Трещов М.М., к.е.н., доцент

Банківський сектор України перебуває на стадії відновлення
після однієї з найбільш масштабних фінансових криз в історії України
2013–2015 рр., — процес, що потребує перегляду існуючих стратегій
розвитку, систем управління та планування діяльності, забезпечення
конкурентоспроможності окремих банківських установ. Найбільш
вразливим до цієї кризи та її наслідків виявився ринок роздрібних
фінансових послуг України. Серед головних посткризових змін були
різке падіння платоспроможного попиту боку населення на роздрібні
послуги банків, загальне підвищення ризиків та зниження доходності
роздрібного бізнесу для банків, посилення конкуренції серед банків —
учасників цього ринку. Одночасно ускладнення умов ведення бізнесу
на ринку роздрібних фінансових послуг, забезпечення його ефектив-
ності та конкурентоспроможності, посилюється такими чинниками
як глобалізація бізнесу, стрімкий розвиток новітніх технологій,
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широка доступність інформації про наявність і вартість усіх видів
ресурсів, зростання конкуренції внаслідок масової появи небанків-
ських провайдерів роздрібних фінансових послуг.

Водночас аналіз зовнішнього середовища, оцінка діяльності
конкурентів, передбачення мінливості умов ведення банківського
бізнесу, перш за все, на ринку роздрібних фінансових послуг, стають
дедалі складнішими та малоефективними. Така ситуація обумовлює
зростання ролі стратегічного планування, необхідності розробки
стратегічних сценаріїв та планів, спрямованих на підвищення конку-
рентоспроможності та прибутковості банківських установ на цьому
ринку. В умовах глобальної фінансової нестабільності та посилення
конкуренції відповідного перегляду та переосмислення потребують
підходи до стратегічного планування, його сутнісного змісту, мети та
завдання, можливості та особливості застосування на рівні окремого
операційного сегменту роздрібного бізнесу банківських установ.

Створенню стратегій, спрямованих на подолання кризових
явищ та підвищення конкурентоспроможності та прибутковості
банків, заважають такі чинники як недостатнє застосування страте-
гічного планування у банківському секторі, його обмежений
інструментарій та інколи недостатнє визнання його ролі на рівні
операційних сегментів роздрібного бізнесу, які на відміну від інших
сегментів мають менший потенціал розвитку та знижену прибутко-
вість за кризових умов.

За умов глобалізації і прискорення темпів конкуренції страте-
гічне планування в банківській установі доцільно розглядати як
процес розробки стратегії, спрямованої на підвищення конкурен-
тних переваг банку та створення економічної доданої цінності для
досягнення загальнокорпоративних цілей банку в межах загально-
го стратегічного управління. Відмітними ознаками даного визна-
чення є виокремлення чіткого спрямування процесу на забезпечення
конкурентних переваг банківської установи; пов’язаності процесу
забезпечення конкурентних переваг із загальними цілями банку;
визначеності місця стратегічного планування у рамках більш ши -
рокого за змістом процесу стратегічного управління. 

Аналіз сучасних підходів вітчизняних та іноземних учених до
ієрархії стратегічного планування показує, що її побудова відповідно
до організаційної структури банку неефективна (за сучасних умов
та змін) та не відповідає теперішнім вимогам. У зв’язку з цим форму -
вати ієрархію стратегічного планування запропоновано на основі
структури фінансової відповідальності в банку, яка охоплює цент ри



154

Секція 1 Економічні перспективи України 

прибутку, центри витрат та центр загальної відповідальності. За -
стосування такого підходу забезпечить можливості для децентралі-
зації прийняття стратегічних рішень, гнучкішого реагування на
зміни у зовнішньому бізнес середовищі у режимі реального часу,
а також слугуватиме платформою для дальшої оцінки впроваджен-
ня стратегії кожним з вказаних рівнів.

МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Фахрудінова Н.О.

ІІІ курс, група ЗФн-16-1, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Основні моделі прийняття управлінських рішень досліджував
і виділив Річард Л. Дафт. За його узагальненнями і твердженнями,
всі застосовувані менеджерами для прийняття рішень підходи поді-
ляються на три типи або три моделі: класичну, адміністративну
і політичну.

Перша модель — класична — грунтується на економічних
положеннях. Управлінське рішення повинно відповідати економіч-
ним інтересам організації. В її основі лежать такі припущення:

1. Приймає рішення особа, що прагне до досягнення відомих
та узгоджених цілей. Проблеми визначені і точно сформульовані.

2. Відповідальний за вибір рішення працівник прагне до визна-
ченості, отриманню всієї необхідної інформації, ним прорахову-
ються всі допустимі варіанти і можливі наслідки.

3. Відомі критерії оцінки альтернатив. Особа, яка приймає
рішення, обирає варіант, який несе найбільшу економічну вигоду
для організації.

4. Особа, яка приймає рішення, діє раціонально і логічно під-
ходить до оцінки варіантів, розстановці пріоритетів, тобто його
вибір найкращим чином відповідає досягненню цілей організації.

Адміністративна модель описує реальний процес ухвалення рі -
шень у складних ситуаціях (непрограмовані рішення і ситуації не -
певності й невизначеності). Принципи, на яких грунтується адмі-
ністративна модель, відмінні від основних допущень класичної
і пов’язані, перш за все, з організаційними чинниками. Адмініст ра -
тивна модель більш реалістична в плані прийняття складних не -
про грамованих рішень, тобто:
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1. Цілі рішення, як правило, не відрізняються визначеністю,
зна ходяться в конфлікті один з одним. Менеджери часто не здога-
дуються про існуючі в організації проблеми та можливості.

2. Раціональні процедури використовуються далеко не завжди,
а якщо застосовуються, то обмежуються спрощеним поглядом на
проблему, не відображаючи складності реальних подій.

3. Межі пошуку менеджерами різних варіантів визначаються
людськими, інформаційними та ресурсними обмеженнями.

4. Більшість менеджерів задовольняються швидше прийнятни-
ми рішеннями, ніж рішеннями максимізації. Це відбувається, як
правило, через обмеженість наявної у них інформації, інколи — за
відсутності чітких критеріїв максимізації.

Політична модель використовується, як правило, для прийняття
непрограмованих рішень в умовах непевності, обмеженості інфор-
мації і відсутності єдиної думки про те, яку мету переслідувати або
яку лінію поведінки обрати. У випадку, коли менеджерам необхід-
но ухвалювати складне організаційне рішення, створюють коаліції.
Створення коаліцій дозволяє ініціативним менеджерам привнести
свій внесок у процес прийняття рішень і домогтися прийняття про-
понованого ними варіанту.

Дана модель грунтується на таких припущеннях:
1. Організації складаються з різних інтересів, цілей і цінностей

груп. Менеджери по-різному визначають пріоритетність проблем,
розділяючи або висловлюючи незгоду з цілями та інтересами колег.

2. Інформація є невизначеною і неповною. Раціональну пове-
дінку лімітовано складністю багатьох проблем, а також особистими
та організаційними обмеженнями.

3. Менеджери не мають необхідної для ідентифікації всіх скла-
дових проблеми інформації. Для збору інформації та зменшення
невизначеності менеджери спілкуються один з одним, обмінюють-
ся варіантами.

4. Цілі і альтернативи виробляються під час дебатів. Рішення
є результатом дискусій і «переговорів» між членами коаліцій.
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КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРОЦЕСУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Фахрудінова Н.О.

ІІІ курс, група ЗФН-16-1, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Гейдор І.І., к.е.н., доцент

У сучасних умовах з метою забезпечення організації ефективної
кредитної діяльності комерційні банки розробляють власну внут-
рішню кредитну політику та впроваджують практичні механізми її
реалізації. Кредитна політика банку визначає завдання й пріорите-
ти кредитної діяльності банку, засоби і методи їх реалізації, а також
принципи і порядок організації власне кредитного процесу. 

У сучасних умовах не розроблено єдиної кредитної політики
для всіх банківських установ. Також не існує єдиного підходу до
етапів розробки кредитної політики банку. Загальноприйнято виді-
ляти 3 етапи формування кредитної політики банку. 

Перший етап: формування цілей кредитної діяльності банку.
Керівництво банку мусить чітко визначити цілі кредитування, з огля -
ду на загальну політику і стратегію розвитку банку. Вони можуть
бути сформульовані як у довгостроковому плані розвитку, так
і в бю джеті банку на плановий період.

Другий етап: визначення стандартів кредитування. Основним
завданням стандартів кредитування є загальна характеристика прак-
тичних дій з реалізації кредитної політики. У стандартах кредиту-
вання мають бути відображені такі основні моменти, як: порядок
збирання і аналізу фінансової інформації; вимоги щодо забезпечення
кредитів; правила організації кредитного процесу; порядок оцінки
кредитоспроможності позичальника; зразки документів (кредитна
угода, договір застави, поруки тощо).

Зміст і структура стандартів кредитування можуть відрізнятися
у різних банках, але, як правило, у них містяться:

– опис системи кредитних повноважень працівників банку;
– перелік видів кредитів, видача яких відповідає кредитній полі -

тиці банку, а також перелік неприйнятних для банку видів кредитів;
– перелік сфер господарювання та регіонів, де кредитна ак тив -

ність банку є пріоритетною;
– процедура стягнення простроченої кредитної заборгованості;
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– порядок видачі кредитів працівникам банку тощо.
Третій етап: розробка вихідних документів. Розроблення вихід-

них документів кредитної політики включає формування відповід-
них внутрішньобанківських положень, кредитних інструкцій, тех-
нологічних карт здійснення кредитних операцій тощо.

Система документів з кредитної політики вводить внутрішньо-
банківські положення про: кредитування; кредитний комітет банку;
заставу: оцінку майна, яке передасться в заставу;аналіз фінансового
стану позичальника-юридичної особи; оцінку кредитоспроможнос-
ті фізичних осіб; гарантії; порядок створення і використання резер-
ву на покриття можливих збитків від кредитної діяльності; моніто-
ринг кредитних проектів; факторинг; кредитну лінію; кредитний
договір; лізинг; порядок страхування кредитів тощо. 

Кредитна політика як основа процесу управління кредитною
діяльністю визначає пріоритети в процесі розвитку кредитних від-
носин і функціонування кредитного процесу. 

Зокрема, банківська кредитна політика повинна визначати:
– умови, за яких банк може провадити видачу кредитів;
– опис повноважень у галузі кредитування, якими наділені

віце-президент банку, відповідальний за кредити, голова кредитно-
го комітету і кредитний інспектор;

– обов’язок щодо передачі прав і надання інформації в межах
кредитного підрозділу банку;

– конкретні і докладні вказівки про те, хто відповідає за збере-
ження і перевірку кредитних справ, має право доступу до них і в якому
випадку;

– критерії пріоритетності розгляду на кредитному комітеті за -
явок на одержання кредитів;

– встановлені банком межі кредитних процентних ставок і прин -
ципи їхнього формування;

– практику звертання клієнтів з проханням про видачу креди-
ту, перевірку, оцінку і прийняття рішення за кредитними заявками;

– перелік необхідних документів, що додаються до кредитної
за явки, і документації для обов’язкового збереження в кредитній
справі (кредитний договір, договір застави, фінансова звітність по -
зичальника та ін.);

– основні правила прийому, оцінки і реалізації кредитного за без -
печення, опис стандартів, за допомогою яких визначається якість
кредитів;

– характеристику діагностики проблемних кредитів;
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– цілі, з огляду на які визначається кредитний портфель (види,
терміни погашення, розміри і якість кредитів);

– правила розрахунку і створення резервів щодо сумнівних боргів.
Отже, кредитна політика банку — це стратегія і тактика банку

в галузі кредитування, що формується на основі принципів креди-
тування. Чітко розроблена кредитна політика банку визначає орга-
нізацію кредитної діяльності та успішність її проведення. 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ФОРМУВАННІ
СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Харченко В.Р.

4 курс, група ОО-15-1, спеціальність «Облік та оподаткування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., професор

Необхідність ведення соціально-відповідального бізнесу набуває
все більшої актуальності серед суб’єктів господарювання. У зв’язку із
глобалізацією світової економіки, її динамічним розвитком зросла
значущість проблеми забезпечення прав людини та її трудових відно-
син з працедавцем, вирішення екологічних проблем регіону та соці-
альних проблем суспільства, що в результаті дали поштовх до збіль-
шення кількості суб’єктів економічної діяльності, котрі мають на меті
вести бізнес з урахуванням критеріїв соціальної ефективності.

Ведення соціально-відповідального бізнесу потребує відповідних
інструментів інформаційного забезпечення. Такими інструмен тами
є соціальний облік та нефінансова звітність. Соціально орієнтова-
ний бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі ко -
ристувачам достовірної інформації про стан і результати фінансу-
вання соціальних програм.

Одним із аспектів конкурентоспроможності підприємства на
ринку є його спосіб ведення бізнесу в умовах забезпечення соціальної
відповідальності, оскільки така спрямованість зміцнює довіру серед
працівників колективу до керівництва, а також підвищує репутацію
серед зовнішніх зацікавлених сторін, зокрема серед інвесторів, по -
купців, партнерів.

Ведення соціально орієнтованого бухгалтерського обліку в Ук -
раїні не є обов’язковим, проте поряд з фінансовою, податковою та
статистичною звітністю можна впровадити соціальну звітність. 
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Оскільки недоцільно виділяти окремий вид соціально-еконо-
мічного обліку, задовольняти групи зацікавлених осів повинен саме
бухгалтерський облік. До зацікавлених осіб, з одного боку, необхід-
но віднести власників і менеджерів, а з іншого — осіб, на яких
спрямована соціальна відповідальність підприємства (працівники,
їхні спілки та об’єднання, суспільство). 

На сьогодні в Україні відсутня нормативно-правова база регу-
лювання соціального обліку, тому вітчизняні підприємства змуше-
ні звертатись до міжнародних стандартів: Серія стандартів АА 1000,
GRI «Глобальна ініціатива 68 звітності», Глобальний договір ООН,
SA 8000, Серія стандартів ISO 14000, ISO 26000. В Україні серед під-
приємств найбільш привабливими є міжнародний стандарт GRI,
Глобальний договір ООН та ISO 26000, оскільки вони охоплюють
найповніший перелік показників, які характеризують соціальний
аспект ведення діяльності.

Міжнародні стандарти соціально-відповідального бізнесу
вклю чають наступні напрями визначення показників у формуванні
соціальних звітів:

– трудові відносини — основна та додаткова заробітна плата,
інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

– охорона праці та безпека на робочому місці — витрати під-
приємства на оснащення засобами індивідуального захисту, а також
покращення умов праці працівників;

– навчання працівників — витрати на підвищення кваліфікації
працівників, на додаткові курси, практичні заняття;

– екологія — витрати підприємства щодо захисту навколиш -
ньо го середовища;

– суспільство — витрати підприємства для підвищення добро-
буту громадян шляхом провадження благодійної діяльності тощо. 

Такі характеристики частково розкриваються у фінансовій
звіт ності підприємства, проте вони є недостатніми для задоволення
потреб зацікавлених осіб. Відповідно, в Україні доцільно сформу-
вати єдину форму соціального звіту, який у достатній мірі розкри-
ватиме необхідну інформацію про показники стану та результати
фінансування соціальних програм. 
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СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Хижняк В.Ю.

4 курс, група ЗМн-15-1 спеціальність 073 «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Комар Ю.М., д.н.з держ.упр., професор

Управлінська праця — це вид суспільної праці, основним зав-
данням якої є забезпечення цілеспрямованої, скоординованої
діяльності як окремих учасників спільного трудового процесу, так
і трудового колективу в цілому.

Менеджер — це фахівець переважно розумової праці в галузі
управління, який хоча і не бере безпосередньої участі у створенні ма те -
ріальних благ, але є невід’ємною частиною праці сукупного пра ців ника.
Тому не випадково, що оцінка діяльності керівника (і, насамперед,
вищого керівництва) пов’язана не стільки з його осо бистими досяг -
неннями, а є результатами праці колективу і ор га нізації в цілому. 

Виходячи з зазначеного, центральною фігурою будь-якої управ -
лінської системи виступає менеджер, предметом його праці є ін фор -
мація, на основі аналізу і перетворення якої він приймає рішення
з виконання основних функцій управління. Слід зазначити, що
сто совно оцінки праці менеджера дедалі частіше розмежовують
виконану роботу і результативність, яка характеризується не стіль-
ки досягненням його власних цілей, або цілей окремих колективів,
але організації в цілому [1]. 

Зрозуміло, результат роботи менеджера у певній організації
позитивний, коли вона динамічно розвивається. 

Тому кожен менеджер відповідно до його управлінського рівня
несе величезну моральну і матеріальну відповідальність за результа-
ти діяльності організації в умовах її функціонування в сучасному
динамічному й щоразу глобальнішому ринковому просторі. Це
визначає роль менеджера в сучасних умовах на основних управлін-
ських рівнях, — а оцінкою служить його вміння приймати правиль-
ні рішення в конкретних і часто змінних ситуаціях.

З урахуванням зазначеного можна виділити п’ять основних
професійних якостей сучасного менеджера: [2].

– уміння вести людей за собою та пристосовуватися до сприй-
няття роботи, виконаної іншими людьми;

– уміння чітко, по-діловому організовувати справу, тобто дотр и -
муватися розпорядку дня, регламенту роботи тощо;
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– уміння приймати самостійні рішення, виявляти ініціативу;
– уміння домагатися результатів, бути наполегливим;
– уміння сприймати та стимулювати підлеглих.
У країнах з класичною капіталістичною економікою поняття

«менеджер» часто порівнюють з поняттям «бізнесмен», тобто «діло-
ва людина». Однак за великим рахунком — це не однакові поняття.
Бізнесмен — той, хто «робить гроші», звичайний власник капіталу,
що знаходиться в обороті і приносить дохід, або великий власник,
який не обіймає ніякої постійної посади в організації, але є її пов -
ним або частковим власником і може бути членом правління орга-
нізації. Менеджер же обов’язково обіймає постійну посаду. 

До менеджерів належать: директор, його заступники, завідувачі
відділами апарату управління, фахівці цих відділів і служб. За своїм
службовим станом — це службовці та інженерно-технічні праців ники,
зайняті в основних усіх сферах економіки та органах дер жавного
управління, і від кого передусім залежить стан та ефективність
ринкових перетворень.

Таким чином, менеджер у сучасному розумінні — це фахівець
сфери управління, який організовує, налагоджує конкретну діяль -
ність підлеглих йому працівників і одночасно сам виконує певний
обсяг управлінських функцій.
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Важливим засобом в системі підготовки сучасного менеджера
виступає комп’ютер, рівень і повнота використання якого багато
в чому визначає культуру й ефективність професійної підготовки
менеджера. В цих умовах виникає нагальна потреба визначення
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позитивних і негативних сторін впливу комп’ютера на особистість
менеджера в процесі його професійної підготовки (табл. 1.)

Таблиця 1
Позитивні і негативні сторони впливу комп’ютера 

на менеджера в процесі його професійної підготовки

В табл. 1 подано десять позитивних і негативних сторін ком п’ю -
тера, які не дозволяють зробити однозначний обґрунтований вис -
новок щодо небезпеки і впливу комп’ютера на менеджера, а також
визначити доцільність його використання в системі професійної
підготовки цієї категорії фахівців.

Для вирішення цієї проблеми доцільно спочатку подати визна-
чення поняття «комп’ютер», потім порівняти його з англійським
варіантом, провести лінгвістичний аналіз цього поняття і на оста-
нок звернутись до висловів видатних людей про комп’ютер.

Поняття «комп’ютер» від англ. сomputer — це електронний циф -
ровий програмований пристрій для проведення обчислень заздале-
гідь визначеним алгоритмом [1]. При перекладі англійського слова
«сomputer» на українську мову з’являється апостроф — комп’ютер. Цей
розподільчий знак у деяких українських словах свідчить про їх не -
гативне значення, зокрема, п’яниця, кар’єра, розп’яття. Здава ло ся б,
навіщо у словах п’ять, п’ятниця, п’ятнадцять є апостроф? Відповідь
можна отримати, коли розставити їх у певному порядку. На п’ятий
день тижня, у п’ятницю, о п’ятнадцятій годині відбулось розп’яття
Ісуса. Можливо це стосується також поняття «комп’ютер»?

Позитивні сторони Негативні сторони

1. Можливість вибору стратегії
поведінки менеджера.
2. Формування ділової мотивації.
3. Формування логічного, опера-
тивного мислення.
4. Уміння прогнозувати.
5. Можливість експериментувати.
6. Формування абстрактного мис-
лення.
7. Акуратність.
8. Точність. 
9. Раціональність. 
10. Організованість.

1. Положення сидячи протягом
великого часу. 
2. Електромагнітне випромінювання.
3. Перевантаження суглобів кінці-
вок рук.
4. Стрес у разі втрати інформації.
5. Порушення мовлення.
6. Імпульсивність.
7. Ситуативність поведінки.
8. Відсутність ініціативи.
9. Несамостійність.
10. Слабка орієнтація на майбутнє.
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Для визначення впливу комп’ютера нижче наведені вислови
видатних мислителів і вчених про нього [2].

Людина додає кібернетичним машинам здатність творити і ство -
рює цим собі могутнього помічника. Ноберт Вінер.

Комп’ютер — це як велосипед. Тільки для нашої свідомості.
Стів Джобс.

Дійсна небезпека не в тім, що комп’ютери почнуть мислити як
люди, а в тім, люди почнуть мислити як комп’ютери. Сідні Дж. Харріс.

Людина в XXI столітті, яка не буде вміти користуватися ЕОМ,
буде подібна людині ХХ століття, яка не вміла ні читати, ні писати.
В. М. Глушков.

Практика роботи на комп’ютері показує, що при наборі тексту
менеджер не виконує дій з його написання, за нього це робить
комп’ютер. За рахунок такої «допомоги» менеджер поступово втра-
чає навички письма, а у випадку відсутності комп’ютера — стає без-
порадним. Таке підпорядкування менеджера комп’ютеру поступо-
во робить його напівграмотним і може призвести до реалізації
наведеного вище вислову академіка В.М. Глушкова про невміння
людини писати, але не у ХХ, а в ХХІ столітті. 

В цілому, проблема визначення небезпеки і впливу комп’ютера на
менеджера поки мало досліджена і знаходиться на початковій стадії.
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Одним із визначних факторів економічного та соціального роз-
витку будь-якої країни є соціокультурне та професійне становлення
її молоді. Однак в умовах ринкової економіки саме ця частина насе-
лення найбільш часто стикається з проблемами працевлаштування. 
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Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному ста-
новленню та розвитку молоді в Україні», молодь — це громадяни
віком від 14 до 35 років. Як специфічна соціально-демографічна
група, молодь характеризується не лише віковими межами, а й міс-
цем, котре вона посідає в соціальній структурі суспільства, особли-
востями професійного становлення і розвитку.

Серед основних причин становлення безробіття серед молоді
в Україні є велика кількість підготовки закладами вищої освіти
молодих спеціалістів за спеціальностями не затребуваних на
ринку праці, малодосвідченість молоді, не бачення себе як спеціа-
ліст вже здобутої спеціальності, низька заробітна плата, відсут-
ність досвіду роботи, велика кількість працюючих пенсіонерів,
корупція на ринку праці. Також не варто забувати і про військові
дії на сході України, внаслідок яких багато установ, підприємств,
організацій перестали функціонувати і молодь залишилася без
роботи. 

В Україні молодіжне безробіття вважають одним із найактуаль-
ніших питань соціально-економічної політики держави, оскільки
молодіжні проблеми суттєво впливають на майбутнє економіки та
державне становлення України. Безробіття серед молоді провокує
збільшення міграційних процесів серед працеспроможної молоді,
спад економіки держави, зростання криміногенних ситуацій. 

Для подолання безробіття молоді, варто на законодавчому рів -
ні створювати такі умови, завдяки яким молодь була б зацікавлена
в регламентованих видах діяльності, сприяти відродженню цінніс-
них орієнтацій до праці, які є основними засобами досягнення різ-
номанітних цілей і, отже, виконують функцію регулятора соціаль-
ної поведінки особи.

При виборі майбутньої професії, рідні та профорієнтатори по -
винні психологічно готувати молодь до усвідомлення нею тієї ролі,
яку вона може та буде відігравати в розвитку своєї країни, зміни
ставлення до деяких поширених серед молоді форм діяльності, що
є тимчасовими та неперспективними за умов функціонування ци -
ві лізованого ринкового середовища.

Для подолання проблеми безробіття, для молоді в державній
службі зайнятості здійснюються наступні заходи: надання інформа -
ційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг, створення
бан ку вакансій та пошук підходящої роботи, сприяння в праце влаш -
туванні громадян, у тому числі шляхом організації підприємницької
діяльності, організація професійної підготовки, перепідготовки,
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підвищення кваліфікації безробітних, організація і фінансування
громадських робіт, виплата допомоги по безробіттю.

Не слід забувати і про налагодження зв’язків між закладами
вищої освіти та роботодавцями. Впровадження дуальної освіти має
позитивний досвід — це забезпечення можливості організації гнуч-
кого графіку навчання студентів в рамках педагогічного експери-
менту, тісний зв’язок з роботодавцями, вдосконалення практичних
навичок у студентів. 

Можемо дійти висновку, що безробіття серед молоді є надзви-
чайно актуальною проблемою українського суспільства. Саме
молодь це та рушійна сила, яка визначає майбутнє нашого суспіль-
ства. Та не тільки завдяки державним програмам потрібно викорі-
нити безробіття серед молоді, а й прагнення молоді до самоосвіти,
самовдосконалення, бажання змінити щось на краще. Отже, можна
припустити, що дані рекомендації допоможуть зменшити кількість
серед безробітної молоді.

ICO: АЛЬТЕРНАТИВА IPO 
ЧИ ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО

Цивилюк В.Ю.

ІІ курс, група МН-17-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Семененко О.В., к.е.н., доцент кафедри

Криптовалюти в усьому світі розвиваються доволі швидко, не -
зважаючи на появу регуляторів. Капіталізація ринку криптовалют
перевищила $170 млрд. Bitcoin, при цьому, пережив soft-fork і hard-
fork. До загальних спекулитивних настроїв додався «бум» ICO як
способу залучити кошти під нові проекти [1]. ICO змінило інвести-
ційну галузь, вперше дозволивши звичайним людям без великого
капіталу вкладатися в технологічні компанії. Також інвестування
відбувалося в основному в стартапи з високим технологічним
потенціалом, але з недостатнім рівнем вивченості тих технологій,
які вони представляють. Це й викликало найбільше занепокоєння
у фінансових аналітиків, інвесторів і державних регуляторів. Лише
наприкінці 2017 року ICO прирівняли до IPO. Але в той же час, як
і ICO, і IPO відносяться до публічного продажу, активи, які вони
представляють, кардинально відрізняються один від одного за свої-
ми характеристиками.
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ICO (Initial Coin Offering, первинне розміщення монет) — інст -
румент, за допомогою якого молоді компанії, що розвиваються мо -
жуть продавати цифрові маркери для фінансування своїх бізнес-
процесів і досягнення інших цілей.

Для створення ICO стартап готує спеціальний документ — white
paper. Він регламентує основні деталі проекту, позначає проміжні
цілі, які необхідно досягти, визначає кількість токенов, що випус-
каються для фандрайзингу, і визначає, який відсоток активів твор-
ці планують залишити собі.

IPO — інструмент, що дозволяє компаніям продавати свої цінні
папери громадськості в перший раз. Незважаючи на те, що в основ-
ному через IPO продають акції, компанії також можуть поширюва-
ти інші цінні папери: облігації, ф’ючерси, варанти та ін.

Щоб провести IPO, компанія зазвичай наймає кілька інвести-
ційних банків (андеррайтерів). Далі ці андеррайтери працюють
з компанією, щоб зрозуміти, які цінні папери потрібно продавати
і скільки інвестицій це приверне.

Мета інвестиційного банку — підготувати попередній про-
спект. Після подальшої обробки та перегляду цей попередній доку-
мент стає остаточним проспектом, який пізніше буде представле-
ний Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), де і буде сформована
заявка на IPO.

Одним із ключовою відмінністю між ICO і IPO є ступінь їх
регулювання існуючими законами. Компанії, які проводять IPO,
повинні дотримуватися суворих правил, встановлених державними
органами, а ICO поки не обмежені будь-якими законами та норма-
тивними актами. 

Деякі аналітики підкреслюють, що відсутність регулювання
несе великі ризики для інвесторів. Поки одні токени надають знач-
ні прибутки, інші можуть буквально спалити інвестиції. У той час
як при IPO акції продають протягом декількох певних часових від-
різків (вікон), деякі ICO займають лічені секунди. Розробники
Brave зібрали $ 35 млн. Менше ніж за 30 секунд, а платформа
Esports FirstBlood виручила $ 5,5 млн. За 58 секунд [1].

Але однозначно сказати, що ICO завжди є шахрайством не мож -
на. Є безліч цікавих стартапів, які за допомогою ICO змогли успіш-
но стартувати. Важливо бути уважним перед вкладенням в ICO.

Отже, неважливо, який вид інвестування ICO або IPO обирає-
те. Важливим є ретельний аналіз інформації про місце вкладення
грошей.
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Постановка проблеми. Збільшення обсягів тіньової економіки
поряд з макроекономічною розбалансованістю та обмеженістю ре -
сурсів визнано одним з основних глобальних ризиків майбутнього
десятиріччя. Економічні реалії сьогодення свідчать, що масштаби
тіньової економіки країни сягнули критичного рівня. З огляду на те,
що Україна прагне побудувати соціально орієнтовану модель рин-
кової економіки європейського типу, проблема подолання тіньової
економіки є першочерговою.

Незважаючи на високий ступінь опрацювання вказаної тема-
тики, питання подолання такого негативного явища як тіньова
економіка, залишається повністю не вирішеним і потребує подаль-
шого дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі
пильна увага економістів прикута до тіньової економіки, оскільки
вона зачіпає життєво важливі інтереси всього суспільств. Тіньовий
сектор економіки має специфічні, властиві лише йому соціально-
економічні риси. Він є важливим елементом економічної системи,
який поширюється в усіх сферах національної економіки та при-
зводить до непоправних втрат для державного бюджету і економіки
держави загалом. Тіньова економіка в Україні є серйозною пере-
шкодою для розвитку конкурентоспроможності країни, зростання
соціальних стандартів життя населення та євроінтеграції. На думку
більшості експертів з цієї проблеми, найвищими темпами тіньова
економіка в країні розвивалася в 1994–1998 роках, коли її обсяги
сягали 65% офіційного ВВП. За розрахунками Міністерства еконо-
мічного розвитку України, у першому кварталі 2018 року даний
показник склав 37%, що свідчить про досить високу питому вагу
тіньового сектору економіки в Україні. Найвищий показник тіні на
даний час у фінансовій та страховій діяльності (51%), добувній про-
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мисловості (50%), в операціях з нерухомістю (47%). Найменше
в тіні перебуває сільське, лісове та рибне господарство (10%) [4]. За
оцінками окремих фахівців, близько 55% українських підприємств
повністю або частково працюють у тіні та, відповідно, не сплачують
податки до Державного бюджету України. Занадто високий рівень
тінізації економіки (за оцінками фахівців Національного інституту
стратегічних досліджень, критичним рівнем вважається 40% від
офіційного рівня ВВП в країні) негативно впливає на імідж держа-
ви, його конкурентоспроможність, ефективність структурних та
інституційних реформ, а також зменшення інтересу потенційних
стратегічних інвесторів, збільшення рівня криміналізації суспіль-
ства й економіки шляхом збільшення кількості економічних злочи-
нів і проникнення капіталу кримінального походження. В Україні
не втрачає актуальності проблема нелегального виробництва та
збуту продукції, фіктивних угод і грошових операцій.

Влітку 2017 року міжнародна Асоціація дипломованих сертифі-
кованих бухгалтерів (АССА) опублікувала рейтинг країн з найбіль-
шою часткою тіньової економіки. Серед 28 країн Україна потрапи-
ла до трійки «лідерів». АССА оцінила рівень тіньової економіки
України в 1,95 трлн. грн., або 45,96% від українського ВВП [3].

Розвиток тіньової економіки є надзвичайно складною та вели-
комасштабною проблемою, яка пов’язана з економічною і соціаль-
ною безпекою України.Однією з головних загроз, які несе в собі
тіньова економіка, є, насамперед, блокування дієвості інструментів
і механізмів управління соціально-економічним розвитком країни.
Активізація тіньових процесів економічної діяльності в Україні
призвела до такого обсягу тіні, що практично на рівних конкурує
з офіційною господарською діяльністю національної економіки.
Тому зусилля Уряду країни мають концентруватись на запровад-
женні заходів, спрямованих на мінімізацію впливу системних чин-
ників тінізації економіки, які залишаються нездоланими та
актуальними, а саме: 

– низька ефективність держави у забезпеченні інституційних
основ розвитку конкурентоспроможної економіки. 

– наявність надмірного регуляторного та податкового тиску на
корпоративний сектор, високе навантаження на фонд оплати пра ці,
що штовхає роботодавців до приховування дійсного рівня заробітної
плати працівників та збереження практики неофіційної зайнятості. 

– низька ефективність функціонування органів судової системи. 
– високий рівень корупції. 
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– недостатній захист прав на рухому та нерухому власність, вклю -
чаючи права на фінансові активи [4];

– непередбачуваність змін у податковому законодавстві;
– проблеми ринку праці, пов’язані з низькими економічними

сти мулами до офіційного працевлаштування та зростання рівня
без робіття;

– недосконале грошово-кредитне регулювання;
– недосконалість бюджетної системи, низький контроль за ви -

користанням бюджетних коштів;
– рівень загальної злочинності.
Основними способами «вирощування» тіні в Україні є перемі-

щення прибутку до «податкових гаваней» («офшорів»), контрабан-
да (маніпуляції з митною вартістю товарів, перерваний транзит,
зловживання правом безмитного пересилання та провезення това-
рів, відсутність контролю за продажем імпортних товарів), розкра-
дання ПДВ, зловживання спрощеною системою оподаткування
з боку великого бізнесу [3].

З метою подолання негативних наслідків тінізації економіки
України, значного зниження її рівня необхідно запровадити низку
заходів щодо протидії цьому явищу, а саме:

1. Посилення ринкового регулювання економіки та проведен-
ня антикорупційної реформи. 

2. Реформа банківської системи. 
3. Реформа ринку праці. 
4. Податкова реформа. 
5. Судова реформа. 
6. Земельна реформа. 
Варто зауважити, що доволі ефективним є спосіб боротьби

з тіньовою економікою, за якою підконтрольними стають не стіль-
ки фінансові операції суб’єктів господарювання, скільки доходи
фізичних осіб. Для боротьби з відмиванням тіньових доходів необ-
хідно також посилювати міжнародне співробітництво в галузі обмі-
ну податковою інформацією.

Висновки. Таким чином, вирішення вказаної проблеми полягає
в комплексному застосуванні різноманітних методів і засобів (пра-
вових, економічних, фінансових, соціальних, виховних). Це потребує
організації та проведення численних досліджень з метою вироблен-
ня конкретних дієвих заходів щодо боротьби з вказаним негатив-
ним і небезпечним за своїми наслідками явищем.
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Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Комарівська Н.М., старший викладач

Ефективність економіки України залежить від багатьох факто-
рів, проте один із основних з них — обсяг інвестицій, що спрямо-
вується на її розвиток, і стан основних виробничих фондів та їхня
інноваційність, оскільки від цього насамперед залежить конкурен-
тоспроможність, економічна стабільність і відповідно створення
умов для підвищення рівня життя населення. 

За результатами дослідження ролі фінансових ресурсів для
зростання, зайнятості та конкурентоспроможності в Європі, що
проводилося фахівцями у сфері фінансів, економіки та інновацій із
семи європейських інститутів, було зроблено висновок про те, що
фінансування розвитку потребує застосування взаємопов’язаних
заходів держави щодо концентрації капіталу інституційних секто-
рів та його спрямування на розвиток інновацій. Це передбачає:

– перегляд ролі держави у процесах фінансування або співфі-
нансування інновацій, а також механізмів державного регулювання
економіки. Основні успішні інновації практично завжди пов’язані
з певною підтримкою уряду та бюджетним фінансуванням інвести-
цій у сферах, де бізнес не інвестує або не може інвестувати на пев-
них конкурентних етапах розвитку технологій;

– запровадження нових фінансових технологій розподілу ри -
зи ків та прибутку між державою та приватними інвесторами;
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– недоцільність обмеження підтримки суб’єктів господарюван-
ня лише підтримкою малого та середнього бізнесу за принципами
рівномірності та суцільності, діяльність якого не завжди пов’язана
з інноваціями;

– пошук інструментів отримання суспільством дивідендів від
державної підтримки бізнесу, трансферту результатів наукових
досліджень та розробок, що фінансувалися з бюджету.

Європейська комісія обґрунтовує доцільність застосування ряду
нових інструментів: участь держави у капіталі інвестиційних фондів;
надання державних гарантій за кредитами місцевих банків малим
і середнім підприємствам; розподіл ризику інвестування в реалізацію
великих інфраструктурних проектів між державою, підприємствами
та фінансовими інститутами. Вибір інструментів та заходів фінансо-
вого забезпечення розвитку економіки (згідно з директивами ЄС) за -
ле жить від цільового призначення інвестиційних проектів. Поєд нан -
ня різних інструментів, зокрема прямого бюджетного фінансування,
податкових пільг, інструментів інвестування підприємств, дозволяє
вирішувати завдання фінансового забезпечення інвестиційних про-
ектів упродовж його виконання на різних етапах.

Порівняльний аналіз фінансового забезпечення у країнах ЄС
та Україні свідчить про необхідність вирішення проблем інвесту-
вання в Україні як передумови активізації інноваційної діяльності
для довгострокового розвитку. Ці проблеми мають вирішуватися
одночасно із відновленням фінансової стійкості підприємств.
В Україні, як відомо, спостерігаються процеси прискореного зрос-
тання дебіторсько-кредиторської заборгованості, боргової залежнос-
ті підприємств на тлі низько прибуткової або збиткової діяльності.
Посткризове відновлення відбувається в основному за рахунок
влас них та прирівняних до власних ресурсів підприємств. Заходи
грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики уряду спря-
мовані на вирішення переважно поточних проблем стабілізації.
Роль центрального банку полягає не лише у забезпеченні пропози-
ції грошей через свої інструменти, але й у підтримці реального сек-
тора економіки. Науковці зазначають, що головною функцією НБУ
має стати забезпечення економічного зростання, підвищення рівня
зайнятості, підтримання стабільності гривні. 
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СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН 

ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Чубко О.А.

ІІІ курс, група ЗМН-16-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Розвиток сучасних економічних відносин вимагає отримання
достовірної інформації про діяльність суб’єктів господарювання,
що зумовлює потребу у веденні бухгалтерського обліку на підпри-
ємствах України. Це означає, що кожен господарюючий суб’єкт
зобов’язаний вести облік безперервно від створення до ліквідації,
з метою реєстрації всіх фактів господарського життя.

Важливою та однією з основних проблем сучасного бухгалтер-
ського обліку є досі невирішене питання щодо дотримання міжна-
родних стандартів. Адже на сьогоднішній день немає чітко сформова-
ної відповіді на питання: за якими стандартами повинні працювати
вітчизняні підприємства — за національними чи міжнародними,
і яким із них необхідно віддавати перевагу. Слід зазначити, що
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) — це прийняті
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи,
якими визначено порядок складання фінансової звітності. Згідно
з існуючим законодавством, кожне підприємство самостійно обирає
доцільність застосування міжнародних стандартів (крім випадків,
коли обов’язковість застосування МСФЗ визначена законодавством). 

На сьогодні в Україні існує низка національних положень (стан -
дартів) бухгалтерського обліку, але, все ж таки, досить широкого
використання набули і МСФЗ. Слід зауважити, що Міжнародні стан -
дарти фінансової звітності за своєю структурою і змістом подібні до
П(С)БО та НП(С)БО, але, зрозуміло, що між ними існують значні
розбіжності. Відмінною рисою між МСФЗ та П(С)БО є те, що звіт-
ність за міжнародними стандартами формується, виходячи з наяв-
них фінансових реалій. З цього випливає, що МСФЗ дозволяють
підприємствам відступати від власних вимог, якщо застосування їх
окремих позицій в певний проміжок часу є недоречним. В той же
час, П(С)БО не надають подібних можливостей підприємствам,
тобто вимагають повного дотримання своїх норм. Також існує роз-
біжність в тому, що форми фінансової звітності за П(С)БО в певних
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аспектах відрізняються від форм звітності за МСФЗ. Зокрема, між-
народні стандарти не регламентують порядок статей в бланках звіт-
ності, а національні, в свою чергу, не дають можливості відступати
від встановленого формату фінансових звітів. 

Низка відмінностей між П(С)БО та МСФЗ виникають внаслі-
док використання вітчизняного Плану рахунків, що зумовлює роз-
біжності щодо ведення обліку та відображення деяких активів та
зобов’язань господарюючого суб’єкта. Але найбільш суттєвою від-
мінністю МСФЗ від П(С)БО є увага до деталей. Тобто, міжнародні
стандарти містять у собі безліч приміток, які надають можливість
чітко розкрити суть операцій. В той же час в національних стандар-
тах такої деталізації не існує. Отже, зрозуміло, що український
облік напряму стикається з необхідністю переходу на МСФЗ.

Кожній країні чи спільноті країн потрібна бухгалтерська наука,
яка відповідатиме проблемам чи запитам їх інституцій. Україні
потрібно сформувати теорію бухгалтерського обліку з урахуванням
розвитку її інституційного середовища. З іншої сторони, Україна
зацікавлена в інституціональних здобутках розвинутих країн і, тому
має потребу адаптувати та використовувати для цього і їх наукові
доробки з бухгалтерського обліку. 

В той же час для розвитку вітчизняної бухгалтерської науки над -
звичайно важливо, що вітчизняні вчені обгрунтовують різні шляхи
і підходи до вирішення зазначених проблем. Так, позиція С.Ф. Го -
лови повністю орієнтує розвиток національної облікової науки
і практики на «західний лад». Врахуванням національних напрацю-
вань та традицій у справі розвитку бухгалтерської науки та адапта-
ції МСФЗ відрізняються дослідження В.М. Пархоменка, В.Ф. Па -
лія, Н.М. Малюги та низки інших вчених.

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК 
ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Шабінська О.М.

ІІІ курс, група ЗМн-16-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Інноваційна діяльність в сфері маркетингу спрямована на прак -
тичне використання наукового, науково-технічного результату та
ін телектуального потенціалу співробітників з метою отримання но -
вої або радикально поліпшеної виробленої продукції, технології її
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виробництва та задоволення платоспроможного попиту спожива-
чів у високоякісних товарах і послугах, вдосконалення соціального
обслуговування. Маркетингові інновації включають реалізацію
нових методів маркетингу і передбачають зміни в дизайні та упа-
ковці продукту, його просуванні та розміщенні, методах встанов-
лення цін на товари і послуги. Його доцільно позиціонувати як
маркетинг нових інформаційних технологій в Україні на приватних,
державних і муніципальних структурах. Як об’єкт в інноваційному
маркетингу виступає сама інновація. Метою інноваційного марке-
тингу є маркетинговий супровід цієї інновації на ринку. Інновацією
може виступати товар або послуга.

Інноваційний маркетинг включає такі категорії:
– форми та методи просування науково-технічних інновацій та

формування нових ринків (вторинних інновацій в сфері маркетин-
гу, що обумовлені процесом науки, техніки та технології); 

– нові способи стимулювання споживчої активності (чисті
організаційно-управлінські інновації в галузі маркетингу); 

– комбіновані підходи в маркетингу, що включають обидва
перерахованих вище напрямки в сфері маркетингових інновацій.

У цій класифікації інноваційний маркетинг розглядається у двох
аспектах: 

1. Як окремий товар (при впровадженні значних змін в упаков-
ку або змін в дизайн).

2. Як інноваційна маркетингова технологія, котра використо-
вується при організації супроводу інновації на ринку (реалізація но -
вої маркетингової стратегії, використання нових прийомів з просу-
вання, використання нових каналів продажу, впровадження нових
концепцій презентації, використання нових цінових стратегій). 

Основними принципами інноваційного маркетингу є: всебічне
вивчення ринку, попиту, смаків і бажань споживачів-інноваторів;
застосування пропозиції інноваційних продуктів до вимог іннова-
ційного ринку; вплив на ринок і попит в інтересах підприємства —
виробника інноваційних товарів і послуг.

Отже, під терміном «інноваційний маркетинг» слід розуміти
маркетингові зусилля, спрямовані на створення, накопичення, онов -
лення, поширення та ефективне використання знань у всіх формах
їх прояву як специфічного продукту, споживча цінність якого
визначається не тільки попитом і пропозицією, а й сукупністю мар-
кетингових зусиль, спрямованих на просування його на ринок
України. 
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Інноваційна діяльність в сфері маркетингу є неможливою без
наявності на підприємстві відповідного кадрового та організацій-
но-управлінського забезпечення. Кваліфіковані, творчі та амбітні
співробітники, їх знання та досвід стануть у майбутньому вирі-
шальним джерелом інновацій, а отже, і переваг у сфері конкуренції.
Впровадження маркетингових інструментів управління інноваційною
діяльністю стає однією з основних причин успіху сучасних нови-
нок. Маркетингові інновації можуть виступати окремим товаром,
бути технологією інноваційного маркетингу, а також бути наслід-
ком інших видів інновацій (технологічних, процесних, організацій-
них, продуктових). Вивчення динаміки питомої частки підпри-
ємств, які здійснюють окремі види нововведень в Україні, показує,
що зміни упаковки та дизайну товару є найбільш використовувани-
ми видами їх інноваційного маркетингу.

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Шаравара Р.І., 

к.е.н., доц., професор кафедри управління та адміністрування 
Полтавський інститут економіки і права 

Університету «Україна»

Підприємство як структурна одиниця економіки та організова-
на система функціонує заради отримання прибутку, як основного
результату процесу використання факторів виробництва. Вся
складна структура, кожна ланка підприємства націлена на продуку-
вання доданої вартості, величина, якість якої і показує потенцій-
ний прибуток в даних мікроекономічних умовах.

Похідним від прибутку є термін прибутковість, що означає мі ру,
величину прибутку у співвідношенні, також використовується ін ший
синонімічний термін — рентабельність [1, с. 139]. Рентабельність —
це ступінь прибутковості, вигідності бізнесу. Вона вимірюється за
допомогою цілої системи відносних показників, що характеризу-
ють ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різ-
них напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної
і т.д.), вигідність виробництва окремих видів продукції і послуг.

На відміну від існуючих підходів до стратегічного аналізу при-
бутку, поряд із аналізом впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на
стратегічне управління прибутком нами запропоновано проводити
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моніторинг системи управління прибутковістю підприємства,
складовими елементами якого є оцінювання інформаційних сис-
тем, діючої стратегії управління прибутком, організації процесу
економічного управління прибутком, стратегічного контролю. 

Розроблення стратегії управління прибутком підприємства
здійснюється на основі однієї з базових стратегій з урахуванням
періоду його життєвого циклу. Для періоду підйому базовою страте-
гією є стратегія зростання. Як стратегію управління прибутком
рекомендовано досягнення беззбитковості діяльності, забезпечен-
ня мінімального рівня рентабельності та досягнення цільового
прибутку. У періоді стабілізації запропоновано застосовувати стра-
тегію збереження темпів зростання прибутку з урахуванням інфля-
ції. Розроблення такої стратегії охоплює обґрунтування стійкого
рівня прибутковості. Період спаду потребує утримання позицій на
ринку. За таких умов за наявності базової стратегії виживання під-
приємствам рекомендовано застосовувати одну із стратегій управ-
ління прибутком: стратегію забезпечення мінімального рівня рен-
табельності або стратегію досягнення беззбитковості діяльності.

Для підвищення результативності діяльності підприємства
потрібно сформувати дієву систему управління прибутком, яка роз-
глядається як сутність взаємопов’язаних елементів, кожний з яких
виконує певну роботу, спільна дія котрих забезпечує досягнення
ме ханізму отримання прибутку заданої величини. У цієї системі
тре ба виділити шість основних блоків: мета, принципи й завдання
управління; механізм управління; організаційне забезпечення; ін -
формаційне забезпечення; методи аналізу прибутку; контроль за
виконанням плану з прибутку. 

Структура механізму управління прибутком підприємства охоп -
лює ринковий механізм регулювання формування й використання
прибутку, державне нормативно-правове регулювання питань фор-
мування й розподілу прибутку, внутрішній механізм регулювання
окремих аспектів формування, розподілу й використання прибутку,
систему конкретних методів і прийомів здійснення управління
прибутком. 

Для максимізації прибутку підприємства потрібно, насампе-
ред, виконати комплекс завдань щодо забезпечення зростання
обсягів діяльності, ефективного управління витратами, підвищен-
ня ефективності використання матеріально технічної бази, оптимі-
зації складу та структури обігових коштів, підвищення продуктив-
ності праці та вдосконалення системи управління підприємством.
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Запровадження змін в організації — справа непроста і витрат-
на. Організації з гнучкими структурами, які легко пристосувати до
новацій, мають у цьому сенсі значні переваги над організаціями,
структури яких жорсткі й нединамічні. В умовах ринку зміни є не -
від’ємною частиною сучасного управління і сприймаються як своє-
рідний інструмент підвищення ефективності та забезпечення кон-
курентоспроможності підприємства. Поряд з цим немає єдності
у теорії та практиці стосовно доцільності цілеспрямованого управ-
ління організаційними змінами. Виникають також термінологічні
дискусії щодо ідентифікації організаційних змін. У «Новому тлу-
мачному словнику української мови» зазначається, що зміна — це:

– змінювання; перехід, перетворення чогось у щось якісно інше;
– заміна когось, чогось кимось, чимось іншим.
На сьогоднішній день багато вчених та науковців досліджують

про блеми організаційного розвитку, поєднуючи його з організаційни-
ми змінами. Результати аналізу опрацьованих літературних джерел
свід чать, що єдності у визначенні терміну «організаційні зміни» немає,
проте доцільно зауважити, що науковці виділяють два ос новних підхо-
ди до його трактування. Перший з них ґрунтується на тому, що змі ни —
це різні типи нововведень, які можуть вміло поєднуватись у різних
напрямах (зміна цілей організації, структури, техніки, технологічних
процесів, конструкцій виробів) та можуть перешкоджати застою та
забезпечувати ефективне використання всіх наявних ресурсів.

Другий підхід ґрунтується на тому, що не існує універсального ти -
пу організаційної структури, який би забезпечував максимальну ефек-
тивність управління на всіх стадіях розвитку організації. Тому, за зміна-
ми визначальних ситуаційних чинників, коли організаційна структура
перестає адекватно реагувати на їхній вплив, мають відбуватися і орга-
нізаційні зміни в межах удосконалення структури управління.
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Сучасна економіка характеризується нестабільними та неспри-
ятливими умовами функціонування підприємницького середовища.
Глобалізація сприяє значному впливу фінансово-економічної кризи
на всі елементи економічної системи. Нестабільність не дає змоги
підприємствам займати міцні позиції на ринку і розвивати свої мож-
ливості з метою отримання максимального економічного ефекту.
У зв’язку з такою ситуацією, підприємствам необхідно організаційно
розвиватись і використовувати можливості для проведення позитив-
них організаційних змін. Кожна організація існує в мінливому сере-
довищі і неминуче теж безперервно змінюється. Потрібно, щоб
структура організації була гнучкою і легко пристосовувалася до змін.

Система організації має передбачати, з одного боку, високу від-
повідальність її працівників, а з іншого — можливість виявити іні-
ціативу, а організації — належно скористатись їхніми здібностями.
В умовах стрімкого розвитку техніки і технології виробництва,
динамічних змін споживчих властивостей продуктів і послуг, без-
прецедентного росту комунікацій і взаємозалежності в управлінні
принципову важливість набуває прагнення до організаційних змін
та інновацій як до можливості перешкоджати застою і забезпечува-
ти ефективне використання всіх наявних ресурсів.

Для розвитку організації менеджмент повинен періодично оці-
нювати і змінювати свою мету у відповідності до змін зовнішнього
середовища та самої організації. Модифікація мети необхідна
навіть для найуспішніших організацій, хоча б тому, що поточна мета
вже досягнута.

На основі вищезазначеного, можна запропонувати таке визна-
чення організаційних змін: організаційні зміни — це різні типи
нововведень та перетворень, які можуть вміло поєднуватись у різ-
них напрямах (зміна цілей організації, організаційної структури,
техніки, технологічних процесів, конструкцій, виробів тощо) і здат-
ні перешкоджати рецесійним тенденціям та забезпечувати ефек-
тивне використання всіх наявних ресурсів. 
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Науковий керівник: Гейдор І.І., к.е.н., доцент

На сучасному етапі фінансово-економічних відносин темі
вдосконалення фінансового планування приділяється значна
увага. Відповідно до цього українські вчені у сфері економіки зна-
ходять і обґрунтовують різноманітні шляхи вдосконалення фінан-
сового планування на підприємствах. Це дасть змогу фірмам ство-
рювати ефективні системи фінансового планування. Ефективне
фінансове планування зумовить прибуткову діяльність компаній
і зростання економіки загалом. Запропоновані шляхи покращення
фінансового планування в роботі допоможуть вирішити його про-
блеми. Ефективна система фінансового планування забезпечить
стабільний розвиток суб’єктів підприємництва.

Для оптимізації фінансового планування можна застосувати
конт ролінг, яким є система майбутнього розвитку компанії. За
допо могою цієї системи можна орієнтувати управлінський процес
на максимальне збільшення прибутку, вартості капіталу за міні-
мального ри зику за умови збереження платоспроможності і ліквід-
ності суб’єкта господарювання. За допомогою контролінгу можна
систематично спос  терігати і вивчати поведінку внутрішнього
фінансово-економічного механізму ділової одиниці і розробляти
способи досягнення цілей. 

В процесі складання фінансового плану бажано використовувати
непрямий метод через те, що він розкриває інформацію про джерела
надходження грошових коштів та напрями їх витрачання. Викорис -
товуючи відповідний метод, можна оцінити інвестиційну приваб-
ливість компанії, кредитоспроможність, зобов’язання і капітал,
склад активів, прибутковість та ліквідність. В процесі планування
грошових статей доцільно використовувати метод дисконтування,
а для фондових (не грошових) — використовувати методи оціню-
вання за ринковою ціною залученого капіталу та активів. В проце-
сі фінансового планування можуть застосовуватися різні методи
оцінки вартості активів, що зумовлює виникнення фінансових різ-
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ниць. Відповідні фінансові різниці слід враховувати під час розра-
хунку планових фінансових показників. 

Для вдосконалення фінансового планування у короткотермі-
новому періоді підприємствам доцільно використовувати бюджету-
вання. Бюджетування в системі фінансового планування дає
суб’єкту господарювання низку переваг. Бюджети підрозділів ком-
панії розробляються кожного місяця, що робить реальнішою
структуру доходів і витрат. За мінімальної чисельності бюджетів
зменшуються затрати робочого часу фінансових та економічних
служб підприємства. Значною перевагою використання бюджетів
є велика самостійність підрозділів суб’єкта господарської діяльнос-
ті в розрізі витрат на заробітну плату.

Фінансове планування на фірмі може бути ефективним у разі
швидкого його проведення. Для скорочення часу здійснення фі нан -
сового планування слід сформувати автоматизовану систему бю -
джетування. Основна функція цієї системи полягає в швидкому
проведенні бюджетування, і вона є різною для різних компаній.
Характеристики автоматизованої системи бюджетування залежать
від типу підприємства та особливостей його діяльності.

Вдосконалювати фінансове планування можна п’ятьма голов-
ними напрямами. Першим напрямом виступає формування стабіль-
них умов підприємницької діяльності, яке полягає в забезпеченні
стабільності податкового законодавства та утриманні на оптималь-
ному рівні інфляції. Другим напрямом виступає інтенсивніше вико-
ристання стратегічного фінансового планування, яке нині майже не
використовується через сповільнені темпи економічного розвитку та
проблематичність розрахунку точних фінансово-економічних по -
каз ників. Використання економіко-математичних методів, автома-
тизованих систем управління фінансовим плануванням, економіч-
них нормативів, обчислювальної техніки виступає третім напрямом
покращення фінансового планування. Четвертим і п’ятим напряма-
ми оптимізації фінансового планування є збільшення прав органів
місцевої влади і фірм в сфері фінансового планування, а також уні-
фікація фінансових планів в окремих галузях діяльності. 

Загалом, фінансове планування повинне проводитися на осно-
ві реалізації продукції фірмою в минулому періоді з урахуванням
багатьох інших зовнішніх і внутрішніх факторів. Результати реалі-
зації продукції повинні лежати в основі будь-якого фінансового
планування фірми. Ефективність реалізації продукції може бути різ -
ною. Суб’єкт господарювання може повністю реалізувати продукцію
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на запланований період, що для нього є найкращою ситуацією.
В цьому випадку господарюючий суб’єкт може здійснити фінансо-
ве планування на виробництво більшого обсягу продукції, ніж
у попередньому періоді. 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ

Шатило А.Ю.

ІІІ курс, група ЗФн-16-1, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р.Г., д.е.н., доцент

Організація є системою, тобто сукупністю взаємопов’язаних,
взаємодіючих еле ментів, які складають цілісне утворення, що має
властивості, відмінні від властивостей складових елементів. На су -
часному етапі всі організації розглядаються як відкриті си стеми,
тобто такі, внутрішні елементи яких взаємодіють не лише між со -
бою, але й із зовнішнім середовищем.

Діяльність організації залежить від різноманітних факторів.
Фактори впливу на ор ганізацію — це рушійні сили, які впливають
на виробничо-господарську діяльність орга нізації і забезпечують
певний рівень отриманих результатів.

За рівнем впливу виділяють:
– мікроекономічні фактори (цілі, структура, завдання, техноло-

гія, працівники, ресурси, профспілки, партії, постачальники, спо жи -
вачі, конкуренти тощо), які здійснюють вплив на рівні підприємств;

– макроекономічні фактори (законодавчі акти, державні орга-
ни влади, система економічних відносин у державі, стан економіки,
міжнародні події), які здійснюють вплив на рівні галузей та держав.

За ознакою середовища впливу виділяють фактори внутріш-
нього середовища ор ганізації (формують організацію зсередини) та
фактори зовнішнього середовища органі зації (пов’язані із розгля-
дом організації як відкритої системи).

Розглянемо фактори зовнішнього середови ща прямої дії (без-
посередньо впливають на діяльність організації та залежать від цієї
діяльності):

– споживачі — підприємства у рин кових умовах орієнтуються
у своїй діяльності на забезпечення потреб споживачів, зокрема, вони
займаються виробництвом товарів (послуг, робіт) або їх реалі зацією,
на які з боку споживачів існують незадоволені потреби. Організація
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може впли вати на формування по питу та смаків спожи вачів через
проведення ефективної рекламної кампанії, надання додат кового
спектру послуг, більш привабливих про позицій;

– постачальники — забезпечують органі зацію необхідними вхід -
ними елементами (ресурсами). При цьому несвоє часні поставки,
підвищення цін, недотримання вимог постачальниками знижує
ефективність діяльності організації. Організація може засто совувати
диверсифікований підхід до постачальників і таким чином захисти-
ти себе від пев них ризиків та пред’являти свої вимоги до них;

– конкуренти — заохочують підприєм ство вдосконалювати свою
виробничо-реалізаційну діяльність з метою досягнення необхідно-
го рівня конкурентоспроможності. Якщо організація вдос коналить
споживчі, еконо мічні, технологічні, есте тичні та інші характерис -
тики своєї продукції, то вона може суттєво впливати на своїх
конкурентів;

– контактні аудиторії — установи, заклади, асоціації та групи
людей, які виявляють реальний чи потенційний інтерес до органі-
зації і впливають на її здатність досягти визначених цілей;

– інфраструктура — комплекс взаємопов’язаних інституційних,
матеріальних і нематеріаль них елементів, які адекватно обслуго -
вують систему та забезпечують результативність її функціонування
упродовж усього шляху від виробника до кінцевого споживача;

– законодавчі акти — будь-яка організація в Україні функ ціонує
на засадах базових законодав чих актів;

– профспілки — здійснюють контроль за дотриманням трудо-
вого законодавства, дбають про покращення умов праці та її опла-
ти, охорони здоров’я та відпочинку;

– організації-сусіди — впливають на організацію, працюючи
з нею на одних площах, використову ючи спільні комунікації, скла-
ди, при міщення тощо.

ІНКЛЮЗИВНО-ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Шафранова К.В.

кандидат економічних наук, директор Житомирського економіко-
гуманітарного інституту Університету «Україна»

В сучасних умовах господарювання на перший план все більше
висувається якість життя населення, його рівень життя та рівень
доступу до товарів та послуг, його купівельна спроможність. Все це
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активізує та актуалізує розвиток нових напрямів та концепцій еко-
номічного розвитку та зростання. І саме у відповідь на негативні
тенденції та загрози у глобальній економіці країн виникла концеп-
ція інклюзивного зростання, адже нестабільні політичні процеси,
макроекономічні дисбаланси національних економік, економічна
нерівність та супутні соціальні проблеми потребують винайдення
нових ефективних підходів до управління ними. На теперішній час
в Україні як ніколи гостро та нагально стоїть питання адекватної
корекції існуючої моделі економічного зростання з метою най-
більш ґрунтовного та ефективного вирішення питань структурних
диспропорцій, соціально-економічної та гендерної нерівності,
а також екологічних питань.

Аналіз сучасних поглядів вчених та практиків з економіки
дозволяє говорити про те, що саме концепція інклюзивного роз-
витку передбачає розгляд суб’єктів економіки з точки зору їх важ-
ливості, унікальності, цінності для суспільства, а також є передумо-
вою та підґрунтям для задоволення їх власних потреб. Отже,
в узагальненому розумінні «інклюзивний» є новітнім трактуванням
сучасного розвитку, сутність якого полягає в необхідності посилен-
ня залучення до вирішення проблем розвитку усіх верств населен-
ня, а також зростання залученості до розвитку усіх територій. 

Слід наголосити на тому, що інклюзивність визначено одним із
ключових пріоритетів у стратегії економічного зростання «Європа-
2020» (Europe 2020). Стратегія Europe 2020 спрямована на досяг-
нення пріоритетів розумного, сталого та інклюзивного зростання.

Інклюзивне зростання (inclusive growth) у стратегії Europe 2020
націлене на високу зайнятість із забезпеченням економічної, соціаль-
ної і територіальної єдності шляхом: підвищення рівня зайнятості
у Європі — більше кращих робочих місць; допомоги людям усіх віко-
вих груп приймати і управляти змінами через інвестування у навички
і навчання; модернізації ринку праці і системи соціального забезпе-
чення; поширення результатів зростання на всі частини ЄС.

Оцінка наявності передумов для переходу економіки України
до інклюзивного розвитку і вироблення пропозицій щодо форму-
вання засад для нової якості економічного зростання набуває особ-
ливої актуальності після виходу Національної доповіді «Цілі сталого
розвитку: Україна», у якій наведено результати адаптації 17 гло-
бальних Цілей сталого розвитку (ЦСР) з урахуванням специфіки
національного розвитку. За цих умов актуалізуються нові вимоги до
вироблення державної політики економічного зростання і струк-
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турних реформ в економіці, зокрема: комплексності й системності
регулятивних заходів при створенні механізмів стимулювання еконо-
мічного зростання; врахування особливостей інтеграції національ-
ної економіки в європейську і світову економіку та впливу глобаль-
них економічних трендів на національне господарство; орі єнтації
на досягнення нової якості економічного зростання на основі базо-
вих принципів інклюзивного розвитку, втілених у ЦСР.

Отже, для переходу України на інноваційний шлях розвитку
потрібна активна комплексна інноваційна політика держави, що
включає як найважливіший компонент гуманітарний складник.
Разом із тим інноваційна політика, що реалізується нині в нашій
державі, має переважно технологічний характер, впровадженню
інновацій в соціальній сфері приділяється недостатня увага.
Питання підвищення якості життя населення на основі активізації
соціальної відповідальності бізнесу, освоєння інклюзивних іннова-
цій залишаються недостатньо розробленими аспектом теоретико-
методологічних підходів.

КРИПТОВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
В СИСТЕМІ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Шевченко І.О.

ІІІ курс, група ЗОО-16-1 МС11, 
спеціальність «Облік та оподаткування»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
Науковий керівник: Забута Н.В, 

к.е.н., доцент кафедри фінансів та обліку

Грошова система є тією опорою, яка формує і через яку здійс-
нюється вплив на економіку та її регулювання. Повноцінний пере-
хід до безготівково грошового обігу є основою формування прозо-
рої фінансової системи держави, шляхом зменшення рівня тінізації
економіки, оскільки грошові потоки стануть більш прозорими і конт -
рольованими. Це в свою чергу призведе до збільшення обсягу
надходжень до державного та місцевих бюджетів України. 

Організація та безперервний розвиток безготівкових розрахун-
ків є однією із найважливіших передумов трансформації економіки
держави, яка прагне до сталого розвитку. У загальному обсязі грошо-
вої маси в економічно розвинутих країнах частка готівки не пере-
вищує 29%. Аналіз динаміки структури грошової маси України за
останні 5 років свідчить, що частка готівкової маси коливається
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в межах 26,3–29,6%. Слід також зазначити, що зростає не тільки
обсяг грошової маси, а й обсяг готівки в грошовому обігу країни.
Збільшення кількості готівки посилює інфляційні процеси та змен-
шує можливості держави у прямому регулюванню економіки. 

Збільшення безготівкових розрахунків дасть виключно позитив-
ні наслідки для економіки та держави загалом. Проте існує цілий
ряд факторів, які гальмують впровадження безготівкових розрахун-
ків: велика кількість неконтрольованих стихійних ринків; неста-
більність депозитного та валютного ринків, внаслідок чого періо-
дично спостерігається вилучення вкладниками депозитів, оскільки
населення надає перевагу заощадженням у готівці; низький рівень
доходів населення; нерозвиненість фінансових ринків; економічна
та політична нестабільність; девальваційні та інфляційні очікуван-
ня; наявність ризиків при використанні безготівкових форм розра-
хунків; обмеженість використання безготівкових форм розрахунків
у сільській місцевості та інші.

У світовій грошовій системі використання криптовалюти для
здійснення безготівкових розрахунків займає все більш помітне
місце. У країнах третього світу криптовалюту забороняють, майне-
рів переслідують (Венесуєла). У Росії обіг та випуск віртуальних
валют теж заборонений. Найпрогресивніша в цьому плані Японія,
яка у квітні 2018 року визнала біткойн легальним платіжним засо-
бом на рівні із єною. В інших країнах він визнаний фінансовим або
віртуальним активом, який часто не оподатковується. В різних
країнах до цього різні підходи, більше поки вивчають, бо цей ринок
ще зовсім молодий у порівнянні із фондовим ринком. У США біт-
койн розглядається як фінансовий актив, як засіб для інвестування,
в Швейцарії — на другому місці за визнанням, додає експерт.

Отже, можливо виокремити принципову закономірність регу-
лювання криптовалюти у світі. Країни з сильною економікою та гро-
шовою одиницею запроваджують криптовалюту як засіб платежу або
як фінансовий актив. Країни зі слабкою економікою та нестабіль-
ною грошовою одиницею намагаються підтримати національну
валюту, обмеживши криптовалюти як засіб платежу, проте дозво-
ляючи криптовалюту як засіб обміну.

Зважаючи на вищесказане, якщо розглядати перспективи вре-
гулювання криптовалюти як засобу платежу чи валютну цінність
в Україні в майбутньому, то такий варіант, враховуючи економічний
ефект, є дуже малоймовірним. Оскільки в умовах слабкої національ-
ної валюти це може швидко спровокувати збільшення інфляційних
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процесів у державі, здешевлення національної валюти, а також при -
звести до легкого обходу валютного законодавства, зокрема валют-
них обмежень щодо виведення валюти та цінностей закордон.

Світ змінюється кожен день і буде змінюватися далі незалежно
від наших бажань, тому вважаю, що невизнання світових тенденцій
в майбутньому буде мати тільки негативний ефект. Фактично не
визнаючи ринок криптовалют держава позбавляє себе можливості
впливу на процеси криптовалютного ринку, а тому залишається
беззахисною перед цими процесами.

ШЛЯХИ ПРИПИНЕННЯ БАНКРУТСТВА 
БАНКІВ УКРАЇНИ

Шевченко Т.С.

І курс магістратури, група ФН-18-1м, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Новокаховський гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к.е.н. 

Досвід існування банківської системи України показав, що з кож -
ним роком все більше банків зазнають негативного впливу різ  но ма -
нітних чинників, які спричинюють хвилі ліквідації та бан к рутства.

За останні 18 рові з 2000 року з ринку було виведено 84 непла-
тоспроможних банківські структури і вкладники отримали від
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 5,8 млрд. грн [1].

Головні причини, які призводять до банкрутства банків можна
поділити на зовнішні (які не залежать від керівництва установи та її
акціонерів), та внутрішні, (які спричинені чинниками, що існують
у середині установи).

На сучасному етапі зовнішніми причинами банкрутства є при-
зупинення темпів зростання та нестабільність загальносвітової
і внутрішньої економік; масове вилучення вкладів; втрата довіри до
банківської системи; загальноекономічна ситуація, коли відбувають-
ся масові паніки серед вкладників банківських установ; рейдерські
атаки, спрямовані на знецінення активів банку, та в подальшому
призводять до їх можливого продажу, або ліквідації. До внутрішніх
причин банкрутства відносять серед інших, недотримання законо-
давства, особливо в частині підтримання необхідного рівня всіх
показників; некомпетентне керівництво, що залежить від рівня
корпоративної культури установи; недоліки внутрішньобанківської
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системи, яка безпосередньо залежить від проведеної політики все-
редині установи. 

Тому контроль держави над кількістю комерційних банків
і процесами їх роботи слід розглядати як найважливішу частину
макроекономічного планування розвитку фінансового сектора
країни. Для побудови ефективної роботи комерційних банків слід
адекватно враховувати банківські ризики. Для запобігання загрози
банкрутства розроблений спеціальний інструментарій. Самою основ -
ною із заходів є санація, що в перекладі з латині означає «оздоров-
лення». Головною її рисою є пряме кредитування банків, які мають
серйозні проблеми в платоспроможності. Інша міра — призначен-
ня тимчасового керуючого, термін максимального призначення
якого становить не більше 7 місяців. Керівник повинен зробити
фінансовий аналіз кредитної організації і зберегти її майно, а так
само виявити кредиторів і оповістити їх про введення спостережен-
ня. Проводити незалежну аудиторську перевірку, та бути прозори-
ми. І нарешті, реорганізація — ще одна можливість запобігання
банкрутству. Головною її особливістю є максимальна економія
активів банку. Кредитори мають можливість зберегти більшу части-
ну своїх коштів, і при цьому загроза ліквідації платіжної системи
держави не виявляється.

Незважаючи на негативне ставлення до терміну «банкрутство»,
що викликає сприйняття розорення і провалу, у більшості випадків
банкрутство допомагає уникнути розорення. Банкрутство має свої пе -
реваги в тому, що має офіційний характер, керованість і є безпечним. 

За останній час в нашій країні збанкрутувало велика кількість
банків в зв’язку з кризою. На сьогоднішній день розроблені шляхи
запобігання банкрутства комерційних банків, які змінюють попе-
редню фінансову політику банку на абсолютно нову і прогресивну.
Звичайно, в цілях уникнення негативних банківських ризиків слід
активізувати роботу самих комерційних банків, удосконалюючи
перелік послуг, що надаються відповідно до поточних потреб ринку,
покращувати інструментарій методів роботи банків, підвищуючи
якість послуг.

Література
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КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ

Шевчук Р.О.

І курс, група ЗФН-18-1м, 
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Дражниця С.А., к.е.н., доцент

З часу свого виникнення інститути спільного інвестування
(далі — ІСІ) перебувають в центрі уваги досліджень науковців, що
не в останню чергу визначено динамічністю цих фінансових інсти-
туцій. Для ідентифікації місця корпоративних ІСІ у сучасній
фінансовій інфраструктурі, на наш погляд, доцільно більш деталь-
но зупинитися на питаннях сутності фінансового посередництва,
адже ключовими учасниками інституційної фінансової інфрас-
труктури є саме фінансові інституції. 

Аналізуючи запропоновані трактування поняття «інститути
спільного інвестування» згідно з Законом України та дослідження-
ми науковців у галузі інвестування, можна стверджувати, що на су -
часному етапі більшість підходів до досліджуваної категорії містять
характеристики, наведені у вітчизняному законодавстві. Зок рема,
ІСІ наділяється функціями вкладання залучених коштів в різні акти-
ви з метою отримання прибутку. 

Підсумовуючи аналіз ІСІ в контексті їх місця у складі фінансо-
вої інфраструктури, зазначимо наступне: 

1. Інститути спільного інвестування є невід’ємною складовою
інституційної фінансової інфраструктури, але при цьому модель
спільного інвестування реалізована на сьогодні, дає підстави ствер-
джувати про певну «дуальність» ІСІ як учасників фінансової
інфраструктури. 

2. Функціонування ІСІ полягає у здійсненні діяльності зі спіль-
ного інвестування — залученні за рахунок випуску різноманітних
фінансових інструментів заощаджень інших економічних агентів та
подальшому їх спрямуванні виключно за участі КУА у різноманітні
реальні та фінансові активи на принципах єдиного портфеля. 

3. ІСІ, як специфічні фінансові посередники за допомогою КУА
та інших економічних агентів надають споживачам фінансових
послуг численні переваги — зокрема, за рахунок ефекту масштабу,
диверсифікації ризиків, професійного управління активами тощо. 



189

в сучасних умовах Секція 1

4. За характером своєї діяльності ІСІ відносяться до посередни-
ків інвестиційного типу. 

5. Ключовими інструментами ІСІ як складової інституційної
фінансової інфраструктури є акції, інвестиційні сертифікати, за
допомогою яких інвестиційні фонди залучають ресурси інших еко-
номічних агентів. 

6. Діяльність ІСІ в межах фінансової інфраструктури обумовлює їх
взаємодії зі суб’єктами, що функціонують на інших рівнях: по-перше,
управлінському через систему державного регулювання спільного
інвестування; по-друге, обслуговуючому — через обов’язкову переда-
чу частини функцій з управління активами та зберігання активів
іншим особам та добровільне споживання ряду фінансових послуг. 

З врахуванням викладеного вище, інститути спільного інвесту-
вання можна визначити як фінансових посередників інвестиційного
типу, які є складовою фінансової інфраструктури економіки і за раху-
нок різноманітного інструментарію залучають ресурси з їх подаль-
шим інвестуванням виключно через КУА на принципах єдиного
портфеля з обов’язковою взаємодією з іншими учасниками управлін-
ської та обслуговуючої фінансової інфраструктури. Більше того,
можна стверджувати, що за рахунок чітких вимог до зберігання акти-
вів та управління ними створена у світі модель спільного інвестуван-
ня має стимулюючий характер для усієї фінансової інфраструктури. 

На наш погляд, саме така позиція найбільш повно відображає
місце інвестиційних фондів у сучасній фінансовій інфраструктурі,
підкреслює природу таких фінансових посередників. В той же час,
в контексті такого визначення виникає потреба в аналізові класи-
фікаційних ознак спільного інвестування.

РОЛЬ ОБЛІКУ У ФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Шемшур В.М.

І курс, група ЗМн-18-1м, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Кучмєєв О.О., к.п.н.

У сучасних умовах інформація у будь-якому вигляді є важли-
вим ресурсом цивілізації і заслуговує статус домінанти в економіч-
ному житті.

Інформація, що становить суспільний інтерес — категорія, що
є предметом осмислення майже кожного сучасного дослідження,
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природою такої зацікавленості є набутий практичний досвід, оскіль -
ки використання певної суспільно-значимої інформації може за -
безпечити стабільний розвиток не лише окремого підприємства чи
галузі економіки, а також і країни. 

Як найцінніший ресурс інформація необхідна для здійснення
процесу управління будь-якого підприємства. Зокрема, облікова
інформація виступає основою для прийняття управлінських рішень
в організації. 

Важливим чинником забезпечення ефективності системи управ -
ління господарською діяльністю підприємства є доступ до необхід-
ної якісної інформації. Якість облікової інформації, значною мірою,
обумовлює обґрунтованість прийнятих рішень користувачами.
Забезпечення якості інформації залежить, перш за все, від достовір-
ності джерел та своєчасності надходження інформаційних ресурсів.
Не менш важливими є нормативне законодавство, в якому встанов-
лені єдині правила та/або винятки щодо ведення обліку; положення
«Про облікову політику», що надає індивідуальне право кожному
підприємству обирати найкращий варіант для ведення обліку.

Відмітимо, що в сучасних умовах господарювання існує низка
про блем перед суб’єктами господарювання щодо інформаційного за -
без печення їх діяльності. Однією з цих є проблема забезпечення необ-
хідної кількості інформаційних ресурсів, яка зумовлена, з одного боку,
недостатністю інформаційних ресурсів, а з іншого — інформаційною
навантаженістю, тобто відсутністю потреби в інформаційних ресурсах. 

Також, серед проблем забезпечення якості інформації є її пов -
торюваність, запізнення, недостатня надійність і повнота інформа-
ції, зайві обсяги інформації, непорівнянність інформації та інфор-
маційні обмеження.

Сучасні глобалізаційні процеси, зумовлюють появу додаткових
вимог щодо інформаційного наповнення звітності суб’єктів господа-
рювання. Сьогодні існує об’єктивна необхідність у переорієнтуванні
об’єктів управління господарської діяльності щодо інформаційно-
го забезпечення. Як бачимо, сучасні вимоги до інформаційної бази
управління підприємством виходять за межі фінансових звітів
і потребують даних нефінансової, тобто інформації про економічні,
соціальні та екологічні аспекти діяльності.

Користувачі фінансової звітності, яка складається середніми
і великими підприємствами, потребують, як правило, більш склад-
ної інформації. Тому для деякої інформації повинно бути передба-
чено додаткове її розкриття. 
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Формування інформації — функція системи бухгалтерського
обліку, яка досягається через систему звітності. Розробка в системі
вітчизняного обліку принципів та єдиних підходів щодо підготовки
і подання соціальної звітності дасть можливість об’єктивно оціню-
вати нефінансову інформацію суб’єктів господарювання і підви-
щити соціальну відповідальність бізнесу в країні. 
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ФУНКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Штогрин Т.С.

ІІІ курс, група З00-16-1, спеціальність «Маркетинг»
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Управління розглядається як суку пність функцій, що сприяють
досягненню цілей організації та збільшення її прибутку. У дослід-
женнях, пов’язаних з управлінням, відсутнє єдине визначення ка -
тегорії «функції управління». З одного боку, функція управління —
це певний вид діяльності, у процесі якого виконується вплив на
суб’єкт управління, вирішуєть ся визначені цілі і завдання, досяга-
ється здійснення бажаної мети.

З іншого боку, функція управління — це види діяльності щодо
об’єкту, які зумов люються кооперацією та поділом виконуваної
роботи серед управлінського персоналу. Кожна функція складаєть-
ся із послідовності взаємопов’язаних дій для виконання визначено-
го керівником завдання.

Системний підхід у менеджменті розглядає організацію як пев ну
цілісність, систему, що складається із взаємопов’язаних елементів.
Тобто організація як система може бути утворена лише за можливос-
ті формування і об’єднання її складових, побудови такої її структури,
яка забезпечить стійкість і стабільність системи, дасть їй змогу реалі-
зувати властивості, необхідні для передбаченого функціонування.
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Серед усіх функцій управління необхідно виділити таку як
організація. В даному контексті слід відмітити, що ефективність
діяльності кожної фірми великою мірою залежить від того, наскіль-
ки професійно виконується функція менеджменту «організуван-
ня». Сутність її полягає у формуванні певної системи відносин між
окремими підрозділами підприємства, що дає змогу їм ефективно
співпрацювати і досягати поставлених цілей, обираючи для цього
відповідні засоби.

Організація — вид управлінської діяльності, спрямований на
формування структури управління організацією, встановлення
у ній системи зв’язків та відносин, що дає змогу ефективно працю-
вати для досягнення визначених цілей.

У менеджменті в системному підході організація розглядається
як множина взаємопов’язаних і певним чином упорядкованих ком-
понентів, що забезпечує цілісність організації та її відносини із зов-
нішнім середовищем.

Поняття «організація» охоплює такі взаємопов’язані елементи:
– мета та завдання;
– групування завдань для визначення видів робіт;
– групування видів робіт у відповідних підрозділах згідно

з метою організації;
– делегування повноважень, розподіл відповідальності

й визначення кількості рівнів в ієрархії управління;
– створення організаційного клімату, що спонукає працівників

активно працювати для досягнення мети організації;
– проектування системи комунікацій, яка може забезпечити

прийняття ефективних рішень, їх контролю та координації;
– побудова єдиної організаційної системи, що забезпечує

внутрішнє узгодження всіх складових організації, адаптацію до
змін зовнішнього середовища.

Організація як функція менеджменту — це процес створення
структури підприємства, що дає змогу працівникам ефективно пра-
цювати для досягнення спільної мсти. Отже, попередньою умовою
для створення структури підприємства є формування стратегії, а ос -
новна мета організаційної функції в менеджменті полягає в забез-
печенні переходу від стратегії до структури.

Організаційну функцію часто розглядають як процес розподілу
обов’язків і координацію зусиль персоналу з метою забезпечення
максимальної продуктивності в досягненні попередньо визначеної
мети діяльності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА: 
МЕТОДИ ТА ПРОБЛЕМИ

Явіца Н.Т.

IV курс, група МК-15-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки і менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Кондукоцова Н.В., 
ст. викладач кафедри менеджменту

На сьогодні, чисельність ринкових досліджень свідчить про
конкуренцію між підприємствами не на рівні цін та якості продук-
ції, а на рівні іміджу підприємств. 

Імідж підприємства — це навмисно спроектований погляд, що
ґрунтується на особливостях діяльності, внутрішніх закономірнос-
тях, властивостях, перевагах, якостях і характеристиках образу,
який входить у свідомість (підсвідомість) цільової аудиторії, відпо-
відає її очікуванням і відрізняє компанію від аналогічних [1, с. 87].

Метою досліджень іміджу підприємства є обґрунтування необ-
хідності формування позитивного іміджу як важливого ресурсу для
забезпечення економічної і соціальної стійкості підприємства.

Для дослідження іміджу підприємства в конкурентному сере-
довищі використовують такі методи (рис. 1):

Рис. 1. Методи дослідження іміджу підприємств1

Проблеми створення та конструювання іміджу організації ак -
тивно досліджуються в рамках такої порівняно нової і перспектив-
ної науки, як паблік рилейшнз (PR), суть якої полягає в тому, щоб
впливати на громадськість, керувати громадською думкою. А це
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1 Складено самостійно на основі джерела [2].
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можливо в першу чергу через створення найбільш привабливого
іміджу організації, компанії. Існують такі проблеми формування
іміджу підприємства (рис. 2):

Рис. 2. Основні проблеми щодо утворення іміджу підприємства2

В динамічних конкурентних умовах формування успішного імі -
джу вимагає від підприємства удосконалювати ставлення споживача
до компанії, формує лояльність клієнтів, збільшує цільову аудиторію. 
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СИСТЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
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розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Приступа М.І., к.е.н., доцент

Фінансові ресурси займають особливу позицію в управлінській
сфері діяльності, адже саме від її якісного втілення залежать безпе-
рервність процесу виробництва та реалізації продукції, ліквідність
підприємства, його платоспроможність і рентабельність.

Проаналізувавши наведені в економічній літературі класифіка-
ційні дефініції фінансових ресурсів, можемо сформулювати власне їх
визначення: фінансові ресурси підприємства — це наявні в розпоряд-
женні підприємства кошти, які призначено для здійснення витрат на
розширене відтворення, виконання фінансових зобов’язань перед
фізичними та юридичними особами, економічного стимулювання.

Доцільно також визначити, що ж являє собою управління фі -
нансовими ресурсами. Зокрема, тут мається на увазі інструментарій,
методика, форми створення і реалізування управлінських рішень
щодо процесів формування, розподілення і застосування фінансо-
вих ресурсів з метою одержання стійких фінансових результатів
й високої ефективності діяльності підприємства.

Саме ефективність управління фінансовими ресурсами під-
приємства впливає на його спроможність бути успішним на ринку.
Грамотно спланований і втілений менеджмент являється обов’яз-
ковою запорукою успішної діяльності підприємства за умов жор-
сткого ділового конкурування.

Цілком справедливим є те, що висока ефективність системи
управління фінансовими ресурсами проявляється не тільки у злаго -
дженості роботи менеджерів та виконавців, але і у налагодженості
алгоритму взаємовідносин на всіх рівнях управління [1, c. 26].

В сучасному глобальному та динамічному світі управління фі -
нансовими ресурсами підприємства напряму залежне від викорис-
тання системного підходу і новітніх технологій базуючись на наяв-
них можливостях. Для удосконалення управління фінансовими
ресурсами на сучасних підприємствах варто грамотно здійснювати
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реструктуризацію методів і способів формування, розподілу та
використання фінансових ресурсів.

Вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємст -
ва може розглядатися в якості одного із основних чинників зростан-
ня результативності будь-якої виробничо-господарської діяльності.
Головна направленість вдосконалення управління фінансовими
ресурсами має заключатися у оптимізуванні застосування ресурсів
підприємства. Здійснення кожної окремої задачі задля втілення за -
планованої цілі повністю залежне не тільки від системи організації
виконання рішень, але й від системи методів і прийомів, які вико-
ристовують для прийняття управлінських рішень.

Процедура планування структури фінансових ресурсів включає
дві складові: оптимізування відношення частки боргового фінансу-
вання і власних коштів і вибір конкретних фінансових інструментів
для залучення фінансових ресурсів. Система функціонування
фінансових ресурсів пов’язана також із прийняттям рішень віднос-
но раціональної структури засобів підприємства, тобто визначення
напрямів фінансування [2].

Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами яв -
ляється одним із ключових чинників максимізації результативнос-
ті виробничо-господарської діяльності, від нього залежить стабіль-
не функціонування, динамічний розвиток, позиція підприємства
на ринку тощо. За таких умов, при управлінні фінансовими ресур-
сами підприємства ефективним виявляється застосування систем-
ного підходу, що підпорядкований загальній меті розвитку підпри-
ємства та визначає доцільність управлінського рішення залежно від
ситуації, яка виникає під впливом внутрішнього і зовнішнього
середовища підприємства.
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Надважлива і виняткова роль хліба зумовила формування і сус-
пільність основного ставлення до цього продукту надана стратегіч-
ного значення та соціальної відповідальності підприємств галузі.
З одного боку, це стало гарантом стабільності на ринку хлібних
виробів, а з іншого, оскільки їх ціна і якість фізіологічні властивос-
ті та безпечність, асортимент і об’єми випуску знаходять в центрі
постійної уваги не тільки фахівців галузі, а й населення органів дер-
жавної влади та засобів масової інформації, підвищений контроль
і способи зовнішнього регулювання призвели до суттєвого усклад-
нення роботи хлібозаводів, загострення проблем і необхідності
вирішення цілої низки задач.

Страшні зміни у житті сучасної людини,зниження показників
здоров’я зумовлюються актуальність формування більш жорстоких
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вимог до показників харчової цінності, фізіологічних властивостей
і безпечності хлібних виробів, вмісту синтетичних добавок потенцій-
но шкідливих речовин і алергентів. З урахуванням значного природ-
ного потенціалу у коригуванні харчового статусу, масові та постій-
ності споживання хліба нутриціологи зазначають щодо: активності
вивчення світового досвіду активізацією вітчизняних розробок тех-
нологій продукції здатної зміцнювати здоров’я в сучасних умовах.

Інноваційний динамічний розвиток хлібопекарської галузі по -
требує комплексного підходу, розробки та впровадження технологіч-
них рішень, які забезпечують баланс формування всіх критеріїв якос-
ті продукції з сучасних позицій споживачів, нутриціологів виробників.

Вивчення досвіду хлібопечення в Європі, США, яке в другій по -
ло вині минулого століття прийшло аналогічний етап розвитку, пока-
зало, що одним із результатів стало зміщення пріоритетів в організа-
ції виробництва асортиментній політиці до продукції, приготовленої
за новими технологіями, з використанням натуральних заквасок.

У світі для вирішення проблем галузі зростає застосування нату-
ральних і органічних інгредієнтів як альтернатива синтетичним, зок-
рема сухої пшеничної клейковини та різних сухих заквасок, ведеться
пошук перспективних доступних сировинних джерел рослинного,
тваринного походження, апідобавок останніми роками особлива
увага приділяється використанням лікарських, пряно-ароматичних
рос лин як натуральних ароматизаторів, цукрозамінників, консерван-
тів, альтернативи іншим харчовим добавкам при виробництві молоч-
них, м’ясних, зернових, кондитерських,макаронних виробів тощо.

Пектин міститься в кам’янних стінках і міжклітинних тканинах
рослин у рослинних клітинах вони в основному наявні у водо нероз-
чинній формі, яку називають проти пектином. За хімічною будовою
пектинові речовини є розгалуженими рамногалактуронанами їх
головний ланцюг складається із залишків молекул галактуронової та
поліганукторовані кислот, з’єднаних 4-а-глікозидними зв’язками а та -
кож, рамнози до головного ланцюга ковалентними зв’язками приєд-
нуються бокові ланцюги геміцелюлозу — галактанів і арабінанів. 

Пектини, що виділяються з різної рослинної сировини, розріз-
няються за складом і функціональними властивостями залежно від
ступеня етерифікації розрізняють пектини високо стерифіковані та
низьке етерифіковані (відповідно ступінь етерифікації більша або
нижча ніж 50%), а за наявністю ацетильних груп — ацетилені та не
ацетилені пектини розчиняються у холодній і теплій воді, але не
розчиняються у більшості органічних розчинників. Вони утворюють
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в’язкі розчини за умови 4…5% концентрації. Розчини мають кислу
реакцію (рН2 2,9…3,2). Найважливіша властивість пектинів — драг-
ле утворююча здатність. Розчинників пектину з концентрацією 
0,5 …1,0% вмістом цукру 60% за рН — 2,6…3 утворюють міцні пек-
тинові драглі пектини широко застосовують для приготування желе,
мармеладі, драглів а також виробів із дріжджового тіста для ліплен-
ня його структури, якості та гальмування процесів черствіння.

ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ДО РЕЄТРАЦІЇ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ,

НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Герасимнюк В.О., Матвєєв Д.Є., Кравченко Є.І., Юр’єва А.В.

IV курс, група МБВ 15-1, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій, к.тел. (066)-0911488

Науковий керівник: викладач по обміну
(В межах GIZ — проекту) Igor Rechkiman (Німеччина)

Актуальність теми. Україна на данний час розвиває свій екс -
порт  ний потенціал, та вже може пропонувати європейському рин -
ку свою власну продукція української розробки та виробвництва,
тому нам по трібно дотримуватися європейських стандартів та ви -
мог до продукції.

Мета. Здійснення реєстрації української продукції яка буду
релевантна, конкурентнодійсна та офіційно затвердженна згідно до
європейських стандартів на європейському ринку.

Основний матеріал. Ми будемо брати веган/вегетаріанські про-
дукти а саме : замінювач м’яса, ковбасні вироби.

Ми розглянемо регуляторний путь реєстрації нашої вітчизняної
продукції на європейському ринку, можливі складнощі, ризики, кри-
тичні точки. Ми розглянемо конкурентнодійсність нашої продукції
відносно продукції місцевого ринку, покажемо що наша продукції ні
в чому не відстає від товарів європейського зразку у по рівнянні і навіть
має потенціал для майбутнього розвитку на європейському ринку.

Висновок. Україна робить перші кроки до власної інтелктуаль-
ної продукції, та зтикається з проблемами офіційного(регулятор-
ного) оформлення своєї продукції, презентації її на європейскому
ринку та введення її в обіг, показавши якість нашої продукції та її
належний менеджмент якості згідно до європейських правил.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІЦИ

Гришакіна О.В.

студентка 3 курсу грипи ТХ-18-1 
спеціальності «Харчові технології» асистент Калакура В.В.

В харчуванні людини величезне значення мають вітаміни, мі не -
ральні речовини, білки. Для виробництва виробів широкого асор-
тименту можна використовувати різні добавки в нативному кон-
сервованому або в сухому вигляді. 

Часто вживаним продуктом харчування є піца. Тому дуже важли-
вими є розроблення інноваційних технологій виробництва тіста
і начинок для піци. Нами проаналізованих різні технології тіста для
піци. Аналіз показав, що основними напрямками інноваційних тех-
нологічних рішень є покращених органолептичних показників гото-
вих виробів збагачення піци біологічно активними речовинами, цін-
ними мінералами повноцінними білками, вітамінами харчовими
волокнами. Однією із новітніх технологій спрямованих на збагачення
піци біологічно активними добавками та мінералами, є використан-
ня у рецептурі тіста для піци порошку із гарбуза в кількості 1,2 або 3%
до маси борошна. Саме при введені гарбузового порошку прискорю-
ється процес газоутворення, міцність тіста, покращується органолеп-
тичні показники готового виробу. Гарбузовий порошок надає виробу
кремовий відтінок та ледве вловлюваний аромат гарбуза.

Збагатити тісто для піци білками можна введенням в рецептуру
люпинового борошна. Вміст основних поживних речовин у цьому
борошні: білка — 50,02%, жиру-10%, клітковини — 16%, кальцію —
1145 мг/кг, заліза — 54 8, натрію — 53.3 мг/кг.

Для покращення якості тістового напівфабрикату піци можна
вносити люпинове борошно в кількості 6,8 або 10% до маси борош-
на. Оскільки люпинове борошно володіє початковою кислотністю
32 градуси значно скорочується процес дозрівання тіста.

Дріжджове тісто можна збагачувати незамінною амінокислотою
лізином, кальцію і вітаміном Д. Комплекс цих компонентів проявляє
синергічний ефект, сприяє зниження ризику атеросклерозу. Про мис -
ловість випускає «Лізин гідрохлорид». При його дозріванні 0,2% до
маси борошна в тісті зростає біологічна цінність піци на 25%. При
споживанні 300 г піци забезпечується потреба в лізині на рівні 21%.

Для збагачення тіста для піци різними нутрієнтами використо-
вується як інноваційна технологія виробництво тіста із суміші 100%
борошна зерна або суміші зерна і борошна у співвідношення 70:30,
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50:50, 30–70. Дріжджове тісто може готуватися різними способами:
холодний з тривалістю бродіння 2,5 години або прискорений зі збіль -
шенням витрат пресованих дріжджів до 3%, внесенням 15% молочної
сироватки та тривалістю бродіння тіста 1,25 годин. Тістовий напів-
фабрикат при випіканні має достатній об’єм, кислотність і порис-
тість характеризується добрими органолептичними показниками.

Розроблення інноваційних технологій харчових продуктів у то -
му числі й піци сприятиме покращення структури і якості харчу-
вання сучасної людини, зменшенню неінфекційних захворювань,
збільшенню тривалості життя населення в Україні.

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ 
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Денисова А.В., Дереза Т.О.

III курс, група ТХ-18-1мс, 
спеціальність «Виробництво харчової продукції»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гаврилюк С.П., к.екон.н., доцент

Ресторанне господарство є однією з прибуткових сфер економіч-
ної діяльності у світі, що на сучасному етапі динамічно розвиваєть-
ся, однак така діяльність є також досить ризиковою. У ресторанному
бізнесі, незважаючи на певну нестабільність, є свої закономірності.
Дослідження специфіки даного виду діяльності та тенденцій його
розвитку мають вагоме практичне значення.

Різноманітні фундаментальні аспекти розвитку ресторанного
господарства висвітлено у працях зарубіжних та вітчизняних учених,
серед яких особливої уваги заслуговують наукові праці: О.П. Бу -
тенко, І. В. Воловельської, С.П. Гаврилюк, М. І. Гінди, Ф. Даніалі,
Г.Т. П ятницької та ін. Так, Ф. Даніалі та О.П. Бутенко визначають
загальні тенденції ринку ресторанного господарства України та
перспективи його розвитку. Серед них, зокрема, Ф. Даніалі визна-
чає активне входження на ринок ресторанного бізнесу України
міжнародних корпоративних мереж, великі перспективи розвитку
для національних ресторанних мереж за рахунок неповної насиче-
ності ринку, а також поглинання індивідуальних закладів ресторан-
ного бізнесу [3]. Натомість О.П. Бутенко більш песимістично оці-
нює перспективи ресторанного бізнесу, наголошуючи, що хоча
економічна криза в країні розпочалася ще 5 років тому, її вплив на
розвиток ресторанного господарства досі відчутний, а високі орен-
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дні ставки та фінансові ризики для підприємств ресторанного гос-
подарства впливають на їх цінову політику та форму господарюван-
ня [1]. Поряд із накопиченими науковими напрацюваннями із цієї
проблематики питання дослідження сучасних тенденцій розвитку
підприємств ресторанного господарства потребують подальшого
аналізу та наукового доопрацювання.

Таблиця 1
Динаміка кількості підприємств та обсягів реалізації продукції за видом
діяльності «діяльність із забезпечення стравами та напоями» в Україні 

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату Ук -
раїни [4].

Ємкість українського ринку ресторанних послуг у 2017 р. за да -
ними Держкомстату оцінювалася у 21,49 млрд. грн. (табл. 1). За кіль -
кістю суб’єктів господарювання (понад 49,95 тис., з яких 44,39 тис. —
фізичні особи-підприємці) ресторанний бізнес уже показник
докризового 2013 р. (не враховуючи закладів у Криму та зону АТО).
За даними дослідницької компанії Nielsen, у вересні 2017 р. у шести
найбільших містах України (Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запо ріжжі
та Дніпрі) функціонувало 10994 підприємств сфери харчування, з них

Роки

Кільність суб’єктів госпо-
дарювання

Обсяг реалізованої 
продукції, млн. грн.

Усього
з них фізичні

осо би-підприємці

За інститу-
ціональним

підходом

За функ ціо -
нальним
підходом

Од. Од.
Питома
вага,%

2012 37351 29992 80,3 10977,3 11204,9
2013 43612 35945 82,4 10678,1 11544,2
2014 49447 43347 87,7 10487,7 10721,9
2015 50381 44453 88,2 13113,7 13991,0
2016 50176 45173 90,0 15969,9 16746,5
2017 49950 44391 88,9 20653,7 21494,3

Абс. відхилення за
2012–2017 рр, ±

12599 14399 8,6 9676,4 10289,4

Відн. відхилення за
2012–2017 рр, %

33,7 48,0 10,7 88,1 91,8



203

і функціональних продуктів харчування Секція 16.1

найбільша частка припадала на заклади типу кафе і ресторани — 46%
(5009 од.), закладів у категорії Fast Food дещо менше — 40% (4427 од.),
частка барів, пабів та нічних клубів найнижча — 14% (1 558 од.) [2].

Сучасними особливостями функціонування ресторанного біз-
несу в Україні є високий рівень конкуренції, поступове зменшення
клієнтури (через зниження рівня доходів населення, ріст цін на про-
дукти і послуги, якими користуються у процесі своєї виробничо-тор-
говельної діяльності заклади ресторанного господарства, відсутність
знаменних спортивних та культурних подій тощо); ускладнення
доступу до інвестиційних та кредитних ресурсів, висока вартість
впровадження інновацій, плинність кадрів і т.д.

Ринок ресторанних послуг в Україні ще далекий від насичення.
Очевидно, що основою для його розвитку є передусім рівень доходів
населення, який знизився у зв’язку з фінансово-економічною ситуа-
цією останніх років. Водночас ємність цього ринку ще досить велика.

На думку багатьох рестораторів, успішними в найближчій пер-
спективі будуть мережі ресторанів, що працюють у демократичному
ціновому сегменті і пропонують на ринку послуги франчайзингу.
Ця система забезпечує безперебійний розвиток бізнесу навіть в умо -
вах фінансової економічної кризи. З ростом підприємств харчування
різних форматів зростає конкуренція. Для формування конкурен-
тних переваг і забезпечення ефективної роботи підприємств необ-
хідне розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо під-
вищення ефективності функціонування і стратегічного управління
підприємствами. Рестораторам слід більш професійно підходити до
управління своїм бізнесом, проводити стратегічний аналіз ринку,
освоювати нові підходи і методики проведення рекламної діяльності.
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РОСЛИННА СИРОВИНА
У ВИРОБНИЦТВІ ЗАВАРНОГО НАПІВФАБРИКАТУ

Смаль О.М.

I курс, група ТХ-18-1м, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Калакура М.М., к.тех.н., професор

У наш час значного розвитку дістало виробництво функціо-
нальних продуктів харчування із використанням різноманітних
харчових добавок. Вони застосовуються з метою покращання якос-
ті кулінарних страв та виробів, покращення їх харчової цінності та
збільшення термінів зберігання, надання їм певних функціональ-
них властивостей тощо. Особливого значення набуває використан-
ня порошкоподібних добавок, які одержують з природної рослин-
ної сировини. Поліпшення структури харчування населення
України передбачає збільшення виробництва харчових продуктів
функціонального призначення завдяки удосконаленню існуючих
і створенню новітніх технологій.

У сучасному світі, при створенні високоякісних продуктів хар-
чування на перший план виходять вибір та обгрунтування обраних
видів сировини у таких співвідношеннях, що забезпечують досяг-
нення максимальної якості готової продукції. Окрім того, правиль-
но обране співвідношення дозволить отримати гарні органолеп-
тичні показники та надати продуктові споживчих і функціональних
властивостей.

На сьогоднішній день, людський організм щоденно стикається
з цілою низкою несприятливих факторів — забруднене середовище,
гіподинамія, відсутність у більшості продуктів харчування важли-
вих речовин. Все це є причиною виникнення різноманітних захво-
рювань, або просто погіршенням стану організму, саме тому, у світі
все більше уваги приділяють розробці нових продуктів харчування,
які змогли б, якщо не розв’язати цю проблему, то хоча б зменшити
негативні наслідки. 

Спираючись на дослідження вчених, та на власні результати
досліджень, в якості поліпшувача тіста для виробництва заварного
напівфабрикату запропоновано порошок з цикорію, адже саме ця
рослинна добавка не порушує технологічний процес виготовлення
тіста, та не впливає на основні споживчі властивості готового виро-
бу, окрім того, спираючись на результати досліджень та аналіз хіміч-
ного складу даних виробів, ці добавка дозволяють збагатити готовий
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виріб вітамінами РР, В2, А, С, а також корисними елементами, таки-
ми як марганець, фосфор, калій, натрій і залізо, дубильними речо-
винами і клітковиною, які необхідні для організму людини.

Розчинний концентрат отримують за допомогою екстракції —
спочатку з обсмаженого сухого кореня варять міцний «настій», а по -
тім висушують його в спеціальних печах-субліматорах, отримуючи
порошок, який ми купуємо в аптеках або звичайних магазинах.

Основний корисний компонент цикорію — інулін. Ця речови-
на являє собою вид клітковини, особливо корисний для кишкової
мікрофлори. Шкідливі біфідобактерії, що населяють шлунково-киш-
ковий тракт людини, харчуються виключно клітковиною.

Якщо звичайне харчування складається із напівфабрикатів, кон -
центрованих продуктів і покупних борошняних виробів білого
борошна, в раціон людини потрібно включити цикорій, який допо-
може запобігти дисбактеріозу і закрепу.

У результаті вивчення літературних джерел було встановлено,
що додавання порошку цикорію в борошно при випіканні виробів
з заварного тіста забезпечує отримання організмом інуліну в кіль-
кості 27–54% від його добової норми вживання. Це надає виробу
оздоровчих та профілактичних властивостей. Встановлено також,
що додавання цикорію сприяє покращанню органолептичних та
фізико-хімічних показників готових виробів. Відзначено, що дода-
вання цикорієвого борошна дозволяє не лише покращити функціо-
нальні властивості виробу, але й подовжити його свіжість. 

Обраний нами напрям досліджень заварного напівфабрикату
є перспективним з точки зору розширення асортименту кондитер-
ських виробів у разі його внесення для збагачення виробів розчин-
ними дієтичними харчовими волокнами для надання їм оздоровчих
та профілактичних властивостей. 

ВИКОРИСТАННЯ ПРЯНОЩІВ У ТЕХНОЛОГІЇ
ПРОДУКЦІЇ ОЗДОРОВЧОГО СПРЯМУВАННЯ

Кільовий М.М.

IІІ курс, група ТХ-17.3-1мс, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Хлопяк О.К., ст. викладач

Створюючи продукцію важливо знати не тільки її технологію,
а і кому вона призначена. Люди відрізняються один від одного не
тільки смаками, звичками, але і здоров’ям: зайва вага або навпаки,
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серцево-судинні захворювання, тощо. Використання прянощів
сприяє профілактиці цих захворювань.

Передбачається, що людина почала використовувати прянощі
в їжі раніше, ніж сіль, в силу більшої доступності їх в деяких регіонах,
при цьому прянощі також знайшли своє застосування в релігійних
обрядах і медицині. В давнину очевидно, що прянощі використову-
валися в основному для збереження того чи іншого продукту в жар-
кому кліматі, так як вони мають деякі бактерицидні властивості.

Перші згадки про прянощі (маючи на увазі класичні прянощі)
зустрічаються в джерелах древніх цивілізацій Сходу: у Китаї, Індії,
Єгипті і датуються історичним періодом близько 5000 років до н.е.

Прянощі відомі з глибокої давнини, вони отримали всесвітнє
поширення і широко застосовуються практично в будь-якій націо-
нальній кухні. Прянощі являють собою частини тропічних і суб-
тропічних рослин, які, як правило, пройшли ту чи іншу обробку
(практично завжди — сушіння, також можуть пройти ферментацію,
очищення, кип’ятіння тощо). Діапазон застосування класичних
прянощів дуже широкий: від м’ясних до солодких страв.

Це пов’язано з тим, що вони:
– відбивають початковий запах сирого продукту або нейтра лі -

зують його;
– доповнюють їжу новим ароматом;
– відтіняють природний аромат продукту;
– різко посилюють аромат страви, привертаючи до нього особ -

ливу увагу;
– надають страві новий, незвичайний аромат і гостроту, харак-

терні не стільки для основного продукту, скільки для прянощів; 
– іноді перебивають колишній аромат, навіть якщо він не був

неприємним; 
– виправляють неприємний природний смак продуктів або го -

тової страви;
– надають страві привабливого зовнішнього вигляду, нових

смакових відтінків; прянощі покращують і консистенцію страви; 
– у відомій мірі можуть служити засобом збереження продукту.
Як правило, прянощі застосовуються саме з цією метою: не пере -

биваючи смак страви, вони відтіняють кращі риси її смаку, роблять
страву більш апетитною і фізіологічно корисною, надають страві
національний колорит. Іноді прянощі, як і приправи, можуть навіть
створювати смак окремих страв: так, наприклад, смак узбецького
плову визначається зірою, смак пряників — корицею і кардамоном.
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Так, наприклад, прянощі використовуються в разі варіння супу
з риби, що віддає тванню. Внесення комбінації перцю, шафрану,
коріння селери і петрушки практично зводить нанівець неприємний
смак і запах. Часник є гарною пряністю до коренеплодів, які нерідко,
особливо буряк, мають землистий смак, від якого важко позбутися. 

В стравах з яєць часто використовують базилік і м’яту. В виробах
з тіста — аніс, гвоздику, фенхель. Базилік використовують також
в різноманітних салатах, а м’яту як приправу для м’ясної продукції.
Петрушку і селеру часто використовують в овочевій продукції,
салатах тощо.

Аніс — дезінфекційний засіб, покращує травлення їжі. Базилік
застосовують при хронічних запаленнях шлунку. Гвоздика — хоро-
ший антисептик, м’ята — має дезінфікуючі властивості, корисна
при розладах кишкового тракту, а фенхелю присутні відхаркувальні
та дезінфікуючі властивості.

Для того щоб продукція була корисною для здоров’я, приваб-
ливою та приємною на смак, важливо обрати доцільний варіант
набору прянощів. Правильно підібрані прянощі у складі харчової
продукції роблять її виразнішою та кориснішою.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ
НАПІВФАБРИКАТІВ З КАРТОПЛІ

Кравчук О.С.

II курс, ЗТХ-18.2м, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Бублик Г.А., к.тех.н., доцент

Технологічна схема виробництва папівфабрикатів у вигляді си -
рої очищеної цілої або нарізаної картоплі складається з сортування
сировини, миття, калібрування, чищення і дочищення.

При цьому для кожної відповідної операції регламентується
певний відсоток відходів (табл. 1).

Таблиця 1

При обробці картоплі в машинах для чищення овочів має бути
очищено від шкірки не менше 95% картоплин, а поверхня інших
5% картоплин очищена на 4/5 поверхні.

Процес оброб-
ки картоплі

Миття і сор-
тування

Механічне
чищення 

Дочищення
Всього з ураху-
ванням сезону

% відходів 5–6 10–20 11–15 25–40
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Порівняно невеликі масштаби виробництва окремих закладів
рес торанного господарства обмежують або виключають можливість
широкої механізації і автоматизації технологічного процесу, ви клю ча -
ють можливість повністю завантажувати і ефективно використовувати
встановлене на них устаткування, механізувати трудомісткі процеси. 

При виробництві овочевих напівфабрикатів застосовують різ-
номанітне устаткування і особливістю його використання часто є той
факт, що устаткування призначене для виконання певного техно-
логічного процесу не є узгодженим між собою за продуктивністю,
габаритністю, виробником, і це створює певні незручності в при-
дбанні, монтажі, обслуговуванні і використанні його.

В умовах індустріалізації галузі важливе значення набуває тех-
нологічність сировини, напівфабрикатів і готової продукції, тобто
їх придатність або пристосованість до сучасних промислових мето-
дів обробки з мінімальними працезатратами.

За призначенням картоплю поділяють на сорти: столові, уні-
версальні, технічні і кормові. На підприємства надходить картопля
столових та універсальних сортів. Бульби столових сортів мають
мати круглу форму, щільну і тонку шкірку, невелику кількість вічок,
білу м’якоть, смачні, містять 12–18% крохмалю, добре розварюються.

Картопля універсальних сортів містить багато крохмалю, дуже
розварюється, тому використовують її для приготування пюре або
смаження.

За терміном вирощування розрізняють картоплю ранню, се -
редньоранню, середньопізню і пізню.

Для звичайних сортів допускаються механічні пошкодження —
до 5%, наявність прилиплої землі — до 1%, розміри бульб, менші
встановленої норми — до 55.

Стандартний розмір бульб по найбільшому діаметру для видов-
жених і округлених форм: для ранньої відбірної — 3,5–4,0 см, зви-
чайної — 2,5–3,0 см; для пізніх відбірних сортів — 4,0–5,0 см, зви-
чайних — 3,0–4,5 см.

Високу технологічність, наприклад, має картопля з клубнями
правильної форми і неглибоким зануренням вічок, що дозволяє
піддавати її механічному очищенню з мінімальними відходами.

При механічній обробці картоплі втрачається певна частина ос -
новних харчових поживних складових (крохмалю, азотистих, міне-
ральних, вітамінів і інші).

Харчові речовини в картоплині розподілені нерівномірно:
білку більше всього в периферійній і центральній частинах, крох-
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малю — в зоні судинних пучків під корою, мінеральних речовин —
в периферійних частинах.

Тому чим товще знятий з картоплини шар, тим більше втрати
харчових речовин. 

Більша частина їх втрачається з відходами при чищенні. Від -
соток відходів є різним в залежності від місяців року (табл. 2).

Таблиця 2

Для зменшення відходів слід дотримуватись правил експлуата-
ції машин для чищення овочів: регулювати подачу води, слідкувати
за станом абразивної поверхні, не допускати зайвого очищення,
дотримуватись норм завантаження овочів в робочу камеру машини
даного типу.

Тривалість чищення однієї партії картоплі в залежності від типу
машини і якості сировини становить 1,5–3 хв. Для зменшення втрат
при машинному чищенні, обробку картоплі слід здійснювати пар-
тіями картоплі приблизно одного розміру.

Зменшенню відходів сприяє попереднє замочування підвялої
картоплі. 

В табл. 3 наведено оцінка ефективності чищення свіжевибра-
ної і картоплі після тривалого зберігання.

Таблиця 3

Період До 1.09 1.09–31.10 1.11–31.12 1.01–29.02 З 1.03

% відходів картоплі 20 25 30 35 40

Показники механічного чищення 
Свіжевибра -
на картопля

Картопля після три-
валого зберігання

Клубні очищені повністю 23,7 13
Очищені на 75% 47 39
Очищені на 50% 14 15
Менше ніж на 50% 12,3 25
неочищені 3 8
З повністю знятою шкіркою, але
з вічками і пошкоджені

– –

Відходи на чищенні% 12 15
Відходи на дочищенні% 15 20
Загальна кількість відходів % 27 35
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Після машинної чистки здійснюють доочищення: видаляють
вічки і темні плями різного походження. Відходи можуть бути ви -
користані для отримання крохмалю.

Очищені овочі використовують для теплової кулінарної обробки
або нарізають на шматочки певної форми в залежності від по дальшого
кулінарного використання. 

РОЛЬ БАДІВ У ФОРМУВАННІ ЯКОСТІ 
ПРОДУКТІВ ДІАБЕТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ліпінська В.В.

III курс, група ТХ-18-1, спеціальність «Харчові технології»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Калакура В.В., асистент

У 90% всіх продуктів харчування виробники додають цукор. Він
робить продукти смачнішими і красивішими. Біда в тому, що ви роб -
ники навчилися використовувати замість цукру його штучні замінни-
ки або хімічні препарати, які називають підсолоджувачами. Хімічну
сполуку з солодким присмаком придумали в Америці у 1879 році.
Щоб повністю відчути смак сурогату, оцініть бодай на слух метод
добування сахарину: це реакція антранілової кислоти з азотистою
кислотою, діоксином сірки, хлором і аміаком. Взагалі хімічні під-
солоджувачі вважалися порятунком для діабетиків, але виробники
швидко оцінили вигоди.

Наприклад треба у виробництво 300 тони цукру, а виробник бе ре
одну тону замінника. При загальному виробництві цукру в межах двох
мільйонів тон, тобто практично одна чверть спів ставного обсягу
була ввезені цукрозамінники. Це дуже великі суми. 

І ще більші ризики для споживачів, бо вигоду виробників ми
сплачуємо своїм здоров’ям. Медики виявили, що й для хворих на
діабет — це зовсів не порятунок. Вони не можуть бути і використанні
для діабетиків, наприклад, тому що вони теж абсолютно збивають весь
гормональний фон в організмі. Вони не сприяють нормалізації
цук ру в крові, тому що вони сприяють ожирінню. Цукрозамінники
навпаки підсилюють потяг до солодкого, тому що вони повністю
руйнують нормальну роботу організму. Організм, хоче отримати
цукор, поступає солодка речовини цукрозамінник, який набагато
солодший, ніж цукор. Організм починає виділять інсулін для того,
щоб не відпрацювати. А не отримує вуглеводів і починається про-
сто збій в гормональній системі організму.
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Дієтологи певні — різні цукрозамінники спричинають різні
хвороби. Прихована загроза штучного солодкого в тому, що хвороба
виникає поступово. За деякий час ми маємо сумну статистику. В Ук -
раїні так багато захворювань і серцево-судинної системи, і трав ної
системи, і порушення обміну речовин. Деякі штучні цукрозамінни-
ки викликають ураження печінки, шлунково-кишкового тракту,
ураження нирок. Навіть, якщо людина вживає невелику кількість
штучних цукрозамінників, це також може збільшити ризик виник-
нення навіть цукрового діабету. Держава гарантує лише безпеку.
Тобто те, що купивши таку продукцію і скостувавши її — ви просто
одразу не потрапите до лікарні.

63 місце, яка посідає Україна у без пековому рейтингу — остан-
нє з усіх європейських країн. В Україні дозволено використання
13 видів цукрозамінників та підсолоджувачі при виробництві про-
дуктів харчування. При цьому чотири з них частково аюо повінстю
заборонені до використання в розвинениз країн.

Аспартам — харчова добавкак Е-951. Приблизно у 200 разів со -
лодша за цукор. При нагріванні виділяю канцерогени, зокрем,
формальдегід та метанол.

Сахарин — харчова добавка Е 954 — один з найпопулярніших
світових замінників цукру, солодший у 400 разів.

Ацесульфам калію — Е 950 — у 200 разів солодший за цукор і за -
боронений у Великій Британії

Цикламанат натрію Е 952 також заборонений в англійців, не ви -
користовується у США та Франції. Він у 50 разів солодший за цу -
кор, але доволі отрутний канцероген. 

Усі перелічені замінники входять у нас до реєстру дозволених
хар чових добавок. При цьому певному переліку заборонених немає.
Цукрозамінники зараз — це поширений продукт. Сучасні люди ви -
користовують замінник цукру при схудненні або в якості продукту
харчування для діабетиків. Багато людей використовують в своєму
харчуванні цукрозамінники, так як вважають, що споживання
натурального цукру шкідливого для здоров’я. Багатьма фахівцями
по здоровому харчуванню визначено, що користь і шкода цукроза-
мінника індивідуальна для кожної людини, тому перед тим як
включати цей продукт в свій раціон, необхідно ретельно вивчити
корисні якості, а а також його можливі протипоказання. Говорячи
в цілому про замінники цукру, необхідно звернути увагу на те, що
вони можуть бути синтетичними і натуральними. Деякі різновиди
натуральних цукрозамінників можуть бути виявитися більш кало-
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рійними, ніж цукор — зате вони набагато корисніші. Це відмінний
вихід для кожного з діабетиків, тому що натуральний цукор для них —
табу. До подібних приробних замінників цукру відноситься мед,
Ксиліт, Сорбіт і інші найменування.

Особливої уваги заслуговують синтетичні компоненти, які вклю -
чають в себе мінімальну кількість калорій. Однак у них є побічний
ефект, який полягає в сприянні посиленні апетиту. Подібна дія по -
яснюється тим, що організм відчуває солодкий смак і, відповідно,
очікує, що почнуть надходити вуглеводи. До синтетичних замінни-
ків цукру відносяться Сукразит, Сахарин, Аспартам і деякі інші
з приємним смаком.

Після потраплянні будь- якого солодкого продукту в організм
посилено виробляється специфічний гармон — інсулін. Він сприяє
засвоєнню куру клітинами, запускає довгий ланцюг біохімічних
реакцій, які в кінцевому підсумку перетворять цукор в чисту енер-
гію, а його невтрачені залишки — в жирову тканину. При цукрово-
му діабеті організм людини не в змозі синтезувати інсулін. Через це
неперероблений цукор циркулює в крові, приводячи до патологій.

І це — не єдина ситуація, коли цукрозамінники показані. У всіх
випадках у людей, які не страждають на діабет, цукрозамінники,
активізуючи інсулін, стимулюють почуття голоду — причому до
такої міри, що людина не в змозі відмовитися від надлишку їжі без
фізичних мук. А переїдання, абсолютно не виправдане реальними
фізичними потребами, неминуче призведе до появи зайвої ваги.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇНАЧИНОК 
ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Майорко В.О., Недашківська Г.У.

II курс, група ЗТХ-18.2м, спеціальність «Харчові технологіїї»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник : Калакура М.М.,канд.техн.наук, професор

Українська національна кухня багата стравами з використан-
ням фаршів та начинок.

Значна кількість населення України страждають від недостат-
ньої кількості матеріалів і вітамінів та йоду, що спричиняє знижен-
ня рівня IQ.

Щоб мати міцне здоров’я, а також підвищити розумову актив-
ність потрібно вживати більше страв з вмістом йоду, основним дже-
релом якого є морські водорості. В них йод міститься в органічній
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формі, що сприяє доброму засвоєнні його в організмі. Також по тріб -
но не забувати про велику кількість мікро- та макроелементів, що
входять до їх складу.

Овочі в харчуванні населення посідають головне місце. Вони ба га ті
на вуглеводи у вигляді цукрів, клітковини, інуліну, вітамінів С, К, B.

Тому наші наукові дослідження були спрямовані на розробку
технологій овочевих фаршів та начинок з використанням порошку
ламінарії.

Ламінарія — за своїм хімічним складом має профілактичні та
лікувальні властивості : бактерицидна дія, виведення з організму
холестирину, радіонуклідів, лікування атеросклерозу тощо. Тому
нам видалось доцільним використання ламінарії для збагачення
йодом фаршів та начинок з овочів.

Експериментальним шляхом нами була доведена можливість
використання ламінарії у технологіях овочевих страв.

Пробними дослідами ми доказали, що введення порошку ламі-
нарії у рецептуру овочевих форшів та начинок, практично не змінює
їх органолептичних властивостей, однакзмінює вологість виробів,
вони стають сухішими на смак. Це пояснюється технологічними та
фізико-хімічними властивостями ламінарії. Відомо, що ламінарія
володіє водопоглинаючою та водозв’язуючою властивостями. Тому,
при використанні ламінарії, як інгредієнта, вихід готової продукції
збільшується на 2%. Оскільки, в ній міститься йод, ламінарія має
специфічний смак і запах. Смак ламінарії солонуватий, колір зеле-
нувато-сірий, що обмежує можливості її використання. Кращі спо-
живчі і технологічні властивості має ламінарія у висушеному та
подрібненому (порошок) вигляді. Розробляючи технології страв
з використанням ламінарії в замороженому або висушеному виді,
слід враховувати наявність специфічного кольору і використовувати
такі технологічні прийоми, які допоможуть його приховати.

На підставі проведених досліджень, було встановлено, що опти -
мальна кількість порошку ламінарії в овочевих начинках та фаршах
складає приблизно 1% до всієї маси виробу. В середньому у начин-
куу можна ввести 2 грами порошку ламінарії. Згідно з даними МОЗ
України 5 грамів ламінарії містить 300 мкг йоду. Отже, в начинці
може міститися 120 мкг цього мікроелементу, при тому, при тому,
що добова потреба — 200 мкг на добу. Потреба організму в йоді мо -
же задовольнятися на 60%,якщо людина буде вживати такі страви
або начинки щоденно. Тому є підстава для створення нових фаршів
та начинок збагачених йодом за рахунок введення ламінарії. Ре ко -
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мендується використовувати страви з новими начинками в оздо-
ровчому харчуванні різних верств населення.

Обрані страви корисні, мають смак притаманний стравам
з овочів, в них не відчувається специфічного смаку та запаху йоду,
який має ламінарія. Отже, включення їх в раціон населення є об -
ґрунтованим та доцільним.

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я ПОЧИНАЄТСЯ
З ПРАВИЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Маляр Д.В.

I курс, магістр, гр. ТХ 18-1м, спеціальність «Харчові технології»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 

Науковий керівник: Ратушенко А.Т., к.тех.н., доцент

Правильне раціональне харчування відносять до найбільш
важливих засобів забезпечення здоров’я. Правильне харчування —
це сума усіх процесів і функцій, які визначають ріст і розвиток, під-
тримку і відновлення організму, його відтворення. Їжа є одним
з найважливіших чинників довкілля, що впливає на стан здоров’я,
працездатність, розумовий і фізичний розвиток, а також на трива-
лість життя людини. Стабільний настрій, висока розумова і фізич-
на працездатність, повноцінний сон, гармонійна фігура і хороша
шкіра — результат правильного харчування. Зв’язок харчування
і здоров’я був помічений ще в давнину. Люди бачили, що від непра-
вильного харчування діти погано ростуть і розвиваються, дорослі
хворіють, швидко стомлюються, погано працюють і гинуть. 

Спостереження показують залежність виникнення виразок,
пухлин, інших захворювань шлунково-кишкового тракту та інших
систем організму від якості їжі і недостатності в ній вітамінних ком-
плексів. Одночасно з цим можна навести приклади і зворотньої
залежності, коли з поліпшенням якості харчування значно знижу-
вався рівень захворювання населення.

Основні правила правильного харчування:
1. Продукти мають бути свіжими, їжа — свіжоприготовленою.

При зберіганні продуктів неминуче погіршується їх якість. В ній по -
чинаються процеси бродіння і гниття. Краще їсти їжу відразу піс ля
приготування.

2. Харчування має бути різноманітним і збалансованим. Чим
більше різних продуктів включено в раціон, тим більше біологічно
активних речовин потрапляє в організм.
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3. У раціоні обов’язкові сирі овочі і фрукти. У сирих плодах скон -
центрована цілюща сила, в них зберігається значно більше вітамінів
і мікроелементів, чим у варених. Сирі овочі і фрукти підвищують
швидкість обмінних процесів. Для людей з надмірною вагою, флег-
матичних, схильних до депресивних станів для підвищення швид-
кості обмінних процесів просто необхідно включити в раціон сирі
овочі та фрукти. 

4. Сезонність харчування. Навесні і літом необхідно збільшува-
ти кількість рослинної їжі, а взимку доцільно додавати в раціон хар-
чування продукти, багаті білками і жирами.

5. Обмеження в харчуванні. Збільшення ваги завжди розвива-
ється на тлі енергетичного дисбалансу, тому для зниження маси тіла
необхідно обмежувати енергетичну цінність раціону харчування.
Крім того, переїдання знижує працездатність, викликає втому.

6. Певне поєднування продуктів. Обов’язкове правило — не по -
єднувати несумісні продукти. В результаті тривалого прийому непо -
єднуваних або поганопоєднуваних продуктів 90% людей у віці після
сорока років страждають від здуття живота, печії, гіркоті у роті,
запорів і так далі.

7. Правильність прийому їжі. Передусім, потрібно відмовитися
від поспіху під час їжі, від неприємних розмов, перегляду телевізо-
ра та читання.

Загалом, усі ці правила можна звести до трьох основних скла-
дових: різноманітність, помірність і своєчасність. На жаль, приско-
рення темпу життя сучасної людини на всіх стадіях життя зводить
«нанівець» усі ці правила. Порушення хоч би одного з цих правил
може впливати на стан здоров’я людини.

ЕКОЛОГІЧНО-ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧУВАННЯ

Монастарецька І.І.

Зав. лабораторії кафедри технології харчування
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Корзун В.Н., к.техн.н., професор

Серед харчових факторів, що мають особливе значення для
підтримки здоров’я, працездатності та активного довголіття люди-
ни, важлива роль належить мікронутрієнтам вітамінам та мінераль-
ним речовинам. На міжнародних конференціях з харчування, які
періодично організуються ФАО/ВООЗ, було вказано на широке
розповсюдження дефіциту мікроелементів як на важливу проблему
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в галузі харчування і підкреслена необхідність широкомасштабних
заходів на державному рівні для ефективної корекції цих дефіцитів.

Особливо гостро це питання стоїть для України. В ґрунтах
і продуктах харчування, отриманих в північних регіонах, відміча-
ється низький рівень калію, кальцію, заліза, йоду, фтору, хрому,
міді, селену, кобальту та інших мікроелементів.

Як показали дослідження, виконані нами і іншими дослідни-
ками в після аварійні роки, в раціонах людей Полісся відмічається
низький вміст молока і молочних продуктів моря, овочів, фруктів.
Все це привело до дефіциту білків, особливо тваринного походжен-
ня, полісахаридів, мікронутрієнтів — вітамінів і мікроелементів.

Нестача вищезгаданих мікроелементів та вітамінів А, Е, С і гру -
пи В в харчовому раціоні сприяє розвитку патології щитовидної
залози, анемій, знижує фізичну і розумову працездатність, опірність
до різних захворювань підсилює негативну дію на організм неспри-
ятливих екологічних умов, шкідливих факторів виробництва
нервово-емоційної напруги та стресу, підвищує чутливість організ-
му до дії радіації, скорочує тривалість життя.

Виникає гостра необхідність збагачення мікронутрієнтами хар-
чових продуктів масового споживання, створення спеціальних
продуктів лікувально-профілактичного призначення, розробки та
організації виробництва біологічно активних добавок, використан-
ня нетрадиційних для України продуктів моря

Для нормальної життєдіяльності організм людини повинен бу ти
забезпеченим повним набором вітамінів, мікроелементів та інших
біологічно активних речовин. Як правило, ці важливі для життя ком -
поненти поступають в організм з продуктами харчування. Однак
погіршення екологічної ситуації в Україні до зниження якості
раціонів харчування. Крім того, постає питання і про недостатність
йоду в продуктах харчування, що призводить до підвищення захво-
рювань населення.

Покращити цінність продуктів харчування можливо за рахунок
використання харчових добавок. Досить перспективним об’єктом
в цьому відношенні може бути фототропна ціанобактерія Spirulina,
яка містить унікальний комплекс необхідних організму людини
компонентів, в тому числі легкозасвоюваний білок, всі незамінні
амінокислоти, широкий набір мікроелементів, вітамінів, полінена-
сичені жирні кислоти тощо. Окрім того в присутності джерел йоду,
спіруліна здатна синтезувати йодовмісні сполуки гормональної при -
роди — тироксин і трийдтиронін, які легко й ефективно засвоюються
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організмом людини, а також пігменти фікобілінової природи, які
підвищують імунітет та стійкість організму до дії негативних фак-
торів навколишнього середовища.

Одним із напрямів вирішення проблеми захворюваності насе-
лення є використання харчових добавок, здатних знижувати всмок-
тування та накопичення токсичних речовин в організмі людини.,
До таких добавок належать солі альгінової кислоти. Раціональна
кількість альгінату натрію приблизно 1% до маси інгредієнтів, що
входять у склад рецептури. Окрім радіопротекторної дії альгінати
натрію проявляють хороші технологічні властивості поліпшуючи
органолептичні показники готової продукції. 

ЙОДОВМІСНА СИРОВИНА 
ЯК СКЛАДОВА ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Омельченко О.Д.

ІІІ курс, група ТХ-17.3-1мс, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Хлопяк О.К., ст. викладач

Через недостатність продуктів харчування, що дає земля, лю -
дина вже давно звернулася за допомогою до океану. Ще донедавна
страви з морепродуктів з’являлися у нашому повсякденному харчу-
ванні дуже рідко, проте останнім часом морські делікатеси в раціоні
людини перестали бути екзотикою. Сучасний рівень використання
морепродуктів у приготуванні страв ще недостатній, а тому потріб-
на подальша робота над розширенням асортименту цієї продукції.

Відомо, що морепродукти — це джерело здоров’я і довголіття,
і для хорошого самопочуття їх просто необхідно вживати в їжу. Всім
відомо про довголіття і міцне здоров’я японців, кухня яких багата
рибою і морепродуктами. Невипадково в Японії найвища тривалість
життя — в середньому 81 рік. На другому місці Норвегія (79 ро ків) —
найбільший експортер морепродуктів. 

Ми досліджували можливість використання цих продуктів для
досягнення нашої мети. За основу взяли морську капусту та вико-
ристовували її для приготування холодних страв та закусок. Ми
зупинили свою увагу на поєднанні морської капусти з овочевими
компонентами та провели дослідження з використанням різних до -
бавок, але цікавішою за смаковими показниками був «Салат з мор-
ською капустою».
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Так як морська капуста є джерелом вітамінів, мікроелементів,
амінокислот, клітковини, це чудовий спосіб для очищення організ-
му від шлаків. У морської капусті на відміну від звичайної вдвічі
більше фосфору, в 11 разів більше магнію, в 16 разів більше заліза
й у 40 разів більше натрію. У ній також містяться полісахариди,
фруктоза, йод, вітаміни групи В, Д, А, Є, аскорбінова кислота, кліт-
ковина, мікро- і макроелементи. Морська капуста сприяє поліп-
шенню травлення і обмінних процесів, зміцненню імунітету, нор-
малізації функцій щитовидної залози, центральної нервової
системи та серцево-судинної системи, виводить токсини, радіонук-
ліди (завдяки змісту альгінатів), холестерин, усуває вітамінно-міне-
ральну недостатність. Ламінарія також сприяє очищенню крові. 

До досліджуваної страви також входять овочі: буряк, морква
і картопля, які мають наступні властивості.

Буряк містить цукор, органічні кислоти — лимонну, яблучну,
а також білок, пектини, каротин, вітаміни С, групи В і РР, мінераль-
ні солі калію, магнію, заліза тощо. Буряк позитивно діє на роботу
нирок і печінки, нормалізує діяльність ШКТ. Завдяки вмісту віта-
міну U, буряк допомагає при виразкових хворобах шлунка і дванад-
цятипалої кишки. На відміну від інших овочів, буряк і у вареному
вигляді значною мірою зберігає свої корисні властивості, завдяки
стійкості флавоноїдів, які до того ж мають протиракову дію.

Морква є прекрасним джерелом каротину, вітамінів С, В, D, E.
Вона багата мінералами і мікроелементами — калієм, кальцієм,
фосфором, магнієм. Морква є рідкісним виключенням із правил —
у вареному вигляді вона містить більше корисних речовин, ніж
у сирому. Відразу після варіння моркви рівень антиоксидантів у ній
підвищується на 34% і зростає в період короткочасного зберігання. 

Картопля — цілющий продукт. 20–25% ваги картоплі становлять
вуглеводи (крохмаль), близько 2% — білкові речовини і 0,3% — жир.
У картоплі міститься багато калію, фосфору, значна кількість магнію,
кальцію і заліза. У ній знайдені вітаміни С, групи В, РР, Д, К, Е,
фолієва кислота та каротин. Завдяки вмісту калію картопля сприяє
виведенню з організму води і солей, що покращує обмін речовин.
Картопля допомагає у боротьбі з гастритами з підвищеною кислот-
ністю і виразковими хворобами шлунка та дванадцятипалої кишки.

Поживні та цілющі властивості морепродуктів зумовлюють
актуальність подальшого їх дослідження для розширення асорти-
менту продукції з їх використанням. Це дасть можливість забезпе-
чити повноцінним харчуванням всі верстви населення.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБАГАЧЕННЯ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Піскун П.Г.

III курс, група ТХ-18-1, спеціальність «Харчові технології»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Калакура В.В.

У Всесвітній декларації з харчування, прийнятій на Міжнарод -
ній конференції ФАО/ВОЗ, відзначається, що оптимізація харчо-
вого статусу різних груп населення з точки зору корекції дефіцитів
в основних харчових речовинах повинна бути одним з пріоритет-
них державних завдань, які потребують невідкладного вирішення.

Адекватність хімічного складу їжі фізіологічним потребам
людини набуває особливої медико-біологічної актуальності за тех-
ногенного забруднення довкілля та певній специфіці праці, екстре-
мальних фізичних навантаженнях, різкій зміні клімато-географіч-
них умов тощо. Дія перелічених шкідливих факторів на організм
людини призводить до появи зазначення «віддалені наслідки», що
характеризують канцерогенний, мутагенний та ембріотоксичний
ефекти, зміни у стані серцево-судинної та нервової системи.
Зважаючи на це, виникає проблема екологізації продуктів харчу-
вання, одним з напрямків вирішення якої є розширення асорти-
менту харчових продуктів для профілактики здоров’я населення.

Епідеміологічні дослідження стану харчування і здоров’я насе-
лення розвинутих країн світу показали вкрай низький рівень енер-
говитрат та порушення структури харчового статусу. Провідним за
ступенем негативного впливу на здоров’я людини є дефіцит мікро-
нутрієнтів — мінеральних речовин, вітамінів, поліненасичених
жирних кислот та ін. Нестача цих харчових елементів призводить
до різкого зниження резистентності організму до несприятливих
факторів оточуючого середовища за рахунок порушення систем
антиоксидантного захисту і розвитку імунодефіцитного стану. Крім
того, суттєво збільшується ризик розвитку більшості захворювань.

За думкою інших вчених, в умовах науково-технічної революції,
підвищенні нервово-емоційного напруження, впливу несприятли-
вих чинників виробництва і зовнішнього середовища, що постійно
змінюється, потреба людини у мікронутрієнтах як найважливішому
захисному факторі не лише не змінюється, а й навпаки, суттєво
зростає.
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У зв’язку з цим сучасна людина невзмозі навіть теоретично з адек -
ватним раціоном зі звичайних натуральних продуктів отримувати
мікронутрієнти у необхідних кількостях, що робить актуальним
штучне збагачення таких продуктів.

Збагачення харчових продуктів вітамінами, макро- і мікроеле-
ментами, яких бракує, це серйозне втручання в традиційно сфор-
мовану структуру харчування людини. Необхідність такого втручан-
ня продиктована об’єктивними змінами способу життя сучасної
людини, якістю й харчовою цінністю продуктів харчування. Тому
й здійснюватися воно може тільки з урахуванням науково обґрун-
тованих і перевірених практикою принципів:

– обґрунтування вибору продукту харчування, що має підляга-
ти збагаченню та вибір збагачуючої добавки;

– Здійснення контролю якості продукту, збагаченого на обрану
речовину.

Ці принципи сформульовані закордонними й вітчизняними
вченими з урахуванням основних даних сучасної науки стосовно
ролі харчування й окремих харчових речовин у підтримці здоров’я
й життєдіяльності людини, що до потреб організму в певних харчових
речовинах і енергії, щодо реальної структури харчування й фактич-
ного забезпечення вітамінами, макро- і мікроелементами населення
України, а також багаторічного досвіду з розробки, виробництва,
використання й оцінки ефективності збагачених продуктів харчу-
вання в нашій країні й за кордоном. Зазначені принципи демон-
струють основні етапи розробки нової технології будь-якого харчо-
вого продукту.

ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ
В ТЕХНОЛОГІЇ БІСКВІТНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

Плющенко А.А.

Iкурс, група ТХ-18-1м, спеціальність «Харчові технології»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Ратушенко А.Т., к.тех.н., доцент

Основними продуктами для приготування солодощів є борош-
но, молокопродукти, цукор, мед або фруктоза, желатин, сухофрук-
ти та різноманітні ароматизатори. Перспективною сировиною для
розробки продуктів харчування функціонального призначення
є харчові волокна обліпихового шроту. Обліпиховий шрот — висо-
коенергетичний продукт з великим вмістом вуглеводів, клітковини,
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протеїну і золи. Крім цього, шрот має антиоксидантні і детоксици-
руючі властивості, а також містить у великій концентрації вітаміни
групи В (фолієва і нікотинова кислоти) і такі органічні кислоти, як
винна, яблучна і бурштинова.

Обліпиховий шрот використовують у якості білково-вітамінної
добавки у виробництві халви, бісквітних і пісочних напівфабрика-
тів, пряників, хлібобулочних та макаронних виробів. Використання
шроту сприяє збагаченню виробів харчовими волокнами, мінераль-
ними речовинами, вітамінами. Енергетична цінність виробів зни-
жується, а харчова — підвищується. 

Аналіз хімічного складу та харчової цінності борошняних кон-
дитерських виробів свідчить, що переважна більшість з них не від-
повідає вимогам нутріціології. Незбалансованість складу борошня-
них кондитерських виробів пов’язана з високим вмістом жирів,
вуглеводів та відносно низьким — білків, харчових волокон, нена-
сичених жирних кислот, вітамінів. Одним із перспективних на -
прямків вирішення проблеми зниження білкового дефіциту можна
вважати раціональне використання рослинної сировини та ство-
рення на її основі різних форм харчового білка (білкового борошна,
концентратів, текстуратів, ізолятів). Рослинні білки широко вико-
ристовуються у виробництві продуктів профілактичного та дієтич-
ного призначення завдяки їх високій біологічній цінності, легкому
засвоюванні, відповідним функціонально — технологічним власти-
востям. Джерелом рослинних білків для борошняних кондитер-
ських виробів можуть бути різні продукти зі злаків та зернобобових
культур, а також продукти переробки шипшини, обліпихи. Завдяки
вище переліченим властивостям, обліпиховий шрот може викорис-
товуватися при виробництві продуктів функціонального харчуван-
ня і БАДів з метою підвищення їх поживної цінності. У м’якоті ягід
обліпихи міститься набагато більше, ніж у лимоні (в 10 разів) віта-
міну С, який становить від 200 до 600 мг на 100 грамів продукту.
Рослина є джерелом бета-каротину (провітаміну А), флавоноїдів,
ві таміну Е, маслянистих фракцій з мононенасичених і насичених
жирних кислот. У насінні обліпихи виявлено вітамін F і масло, ба -
гате поліненасиченими жирними кислотами: альфа-лінолеіновой
і лінолеіновой. У ході вирішення проблеми використання цих доба-
вок під час формування якості бісквітних виробів очікують свого
розв’язання питання взаємного впливу сировини й регулювання
цього впливу на структурномеханічні показники продукту, з одно-
часним забезпеченням необхідних властивостей, харчової та біоло-



222

Секція 16.1 Новітні технології оздоровчих   

гічної цінності виробів. Ураховуючи все вищевикладене, форму-
вання споживних властивостей бісквітів із заданими показниками
якості та біологічної цінності є актуальною проблемою, що потре-
бує свого вирішення. Передбачено також використовувати обліпи-
ховий шрот як білкововітамінну добавку у виробництві бісквітних
напівфабрикатів. Використання шроту сприяє збагаченню розроб-
лених виробів харчовими волокнами в 2,5 3 рази, мінеральними
речовинами — в 1,3 2,3 разу, вітамінами — в 1,3 2,6 разу. Енер -
гетична цінність виробів знижується, а харчова підвищується. 

БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ

Полторацький Є.О.

III курс, група ТХ-18-1, спеціальність «Харчові технології»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Калакура В.В.

Важливою проблемою сьогодення є виникнення у населення
гіпо-авітамінозів та поліавітамінозів, які спричиняються недостат-
нім надходженням з їжею вітамінів. Це призводить до зниження
розумової та фізичної працездатності, стійкості організму до різних
захворювань та впливу негативних чинників зовнішнього середо-
вища. Щоб запобігти цьому, булочні та кондитерські вироби збага-
чують природними (натуральними) та синтетичними вітамінами.

Одним з пріоритетних напрямів створення вітамінізованих про -
дуктів є їх збагачення - каратином (провітаміном А), якій містить-
ся як в салатиних так і інших овочах препарати якого випускаються
у водо — і жиророзчинній формах. Їх антиоксидантні властивості
сприяють, з одного боку, підсиленню резистентності організму
людини до різноманітних захворювань, з іншого — збільшенню
тер міну зберігання виробів. Добова доза вживанні -каротину для
дорослої людини складає 5…7 мг. Рекомендованою нормою його
вмісту в кондитерських виробах є не менш ніж 5 мг на 100 г. 

Крім того, часто використовують вітамінні премікси які міс-
тяться 5–10 ретельно змішаних 417 компонентів, поєднаних за роз-
міром часток, розчинністю тощо. Це надає можливість виробнику
збагачених продуктів уникнути помилок під час складання рецеп-
тури, забезпечує їх рівномірний розподіл за всією масою продукту.
Використання преміксів із гарантованим складом дозволяє кон-
тролювати процес збагачення одним-двома компонентами, тоді як
під час внесення збагачувальних компонентів окремо, необхідно
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здійснювати контроль над рівномірністю розподілу і збереженістю
у ході технологічного процесу кожного з них.

До незамінних харчових компонентів їжі відносяться і міне-
ральні речовини, які виконують в організмі людини складні та різно-
манітні функції. Так, деякі з них є структурним матеріалом (каль цій,
фосфор, магній, цинк, йод) і входять до складу білкових молекул,
ферментів, гормонів, мембран, регулюють рН середовища, забез-
печують скорочувальну функцію м’язів, беруть участь у процесах
кровотворення (залізо, цинк, мідь, марганець, кобальт) і викону-
ють багато інших функцій. Деякі з мінеральних речовин (наприк-
лад, селен) виявляють радіозахисну дію.

Велику кількість технологій кондитерських йодованих виробів
розроблено з використанням водоростей (спіруліни, ламінарії, зос-
тери, грацилярії, цистозіри) і продуктів їх переробки.

Для збагачення продуктів на залізо використовують орто- та
пірофосфоти, цитрата заліза. Серед закордонних виробівників залі-
зовмісних препаратів відрізняється хімічна фабрика «Буденхайм»
(Німеччина). Залізо в органічній формі містять протианемічні пре-
парати, отримані з крові забійних тварин: сухий концентрат із крові
забійних тварин (СПКК), препарат гемового заліза «Гемовітал». З їх
використанням запропоновано низку кондитерських виробів (пря-
ники, печиво) і виробів із дріжджового тіста.

У забезпеченні нормального функціонування організму люди-
ни важливу роль відіграють пробіотики — живі мікроорганізми,
позитивна роль яких полягає у створенні перешкод для розвитку
екзогенних, у тому числі й патогенних бактерій, стимуляції імун-
ної, травної систем, синтезі вітамінів.

Ефективність вирішення проблем підвищення харчового ста-
тусу людини за рахунок вживання продуктів спеціального призна-
чення залежить не тільки від їх асортименту та фізіологічного ефекту
від уживання, але й від належної реклами. У першу чергу, повну ін -
формацію про вміст у продукті фізіологічно-функціональних інг ре -
дієнтів повинна містити упаковка або етикетка продукту, де вказують-
ся їх регламентів вміст у 100 г або у середній добовій нормі продукту.
Проте цей захід не завжди має дійсний ефект, необхідно вирішува-
ти проблему реклами комплексно, із залученням засобів масової
інформації, провідних спеціалістів у галузі медицини тощо. Згідно
з прогнозами провідних фахівців світу в галузі харчування та меди-
цини, найближчими десятиріччями частка продуктів спеціального
призначення складатиме до 30% усього продуктового ринку.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛАМІНАРІЇ
У ВИРОБНИЦТВІ ОВОЧЕВИХ СТРАВ

Рибак М.В.

I курс, група ТХ-18-1м, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Ратушенко А.Т., к.тех.н., доцент

Ламінарія (Laminaria) — це рід з близько 31 виду бурих водо-
ростей. Рід має велике економічне значення та характеризується
великим розміром представників. 

З цієї водорості в Японії готують більше 300 страв: суші, супи,
гарніри, салати, соуси, коржики, ікру, навіть солодощі і чай. У Росії
і в Україні відомості про цілющі властивості ламінарії з’явилися
після дослідження Курильських островів в XVIII столітті. А під час
блокади в Ленінграді було встановлено, що люди, які їли морську
капусту, легше витримували нестачу інших продуктів.

Ламінарія задовольняє потребу організму людини в харчових
волокнах і в йоді, нормалізує травлення і обмінні процеси, діяль-
ність ЦНС, серцево-судинної і дихальної систем, кров’яний тиск
і рівень холестерину в крові. Доведено, що морська капуста містить
комплекс речовин, необхідних для відновлення організму після
екст ремальних дій — радіоактивного опромінювання, отруєння
важкими металами і токсичними речовинами. Цей дар моря підви-
щує імунітет і надає антивірусну дію, а також зменшує в’язкість
крові, знижує тонус судин і уповільнює процес атеросклерозу.

Ламінарія багата вітамінами А, С, РР. Тільки з вітамінів групи В
у ній міститься тіамін (вітамін B1), рибофлавін (вітамін B2), піри-
доксин (вітамін B6) і фолієва кислота (вітамін B9). 

Крім вітамінів морська капуста містить велику кількість мак-
роелементів — таких, як кальцій, магній, натрій, калій і фосфор,
а також мікроелементів (залізо та йод).

На даний момент в Україні водорості використовуються не
дуже широко, хоча й отримали визнання як перспективні джерела
ряду мікронутрієнтів.

Популярності зараз набувають салати з водоростей, особливо
з морської капусти. Дана продукція призначена для безпосереднього
вживання в їжу або для приготування різноманітних страв та заку-
сок. Морську капусту в більшості випадків використовують мари-
новану. Масова доля солі у даних стравах складає 2,0…3,5%. Також
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розроблений асортимент продукції з морської капусти, призначе-
ний для харчування дітей дошкільного та шкільного віку.

Новим напрямком використання морської капусти стала розробка
технології приготування джемів, що рекомендують при виготовленні
різноманітних кондитерських виробів для харчування дітей до шкіль -
ного та шкільного віку. Також були розроблена технологія виробниц-
тва джему, збагаченого селеном для використання в якості дієтичного
продукту в дієтотерапії хворих з ішемічною хворобою сер ця, гіперто-
нічною хворобою та з ожирінням. Для дієтичного харчування лю -
дей, що страждають на цукровий діабет, був розроблений джем на
основі ламінарії з додаванням підсолоджуючих речовин та хрому.

Отже, продукти з використанням водоростей набувають попу-
лярності. У майбутньому в Україні значно збільшиться асортимент
страв з водоростями, так як їх можна розглядати як компонент про-
дукту, який має функціональну дію, а лікувальне харчування в нашу
часи є дуже актуальним.

Зараз на ринку України широко представлені швидкозаморожені
овочеві салати, які містять незначну кількість білка та мають незба-
лансований нутрієнтний склад. Введення до рецептури овочевих
салатів водорості, а саме, ламінарії, дозволяє вирішити це протиріччя.

Приготування швидкозамороженого овочевого салату з водорос-
тями складається з наступних стадій: миття перцю солодкого, очи-
щення від насіннєвого гнізда, нарізання соломкою; миття зеленого
горошку, бланшування 2…3 хвилини при температурі 75…80 °С, охо-
лодження; очищення капусти броколі від листя, миття, розділення на
суцвіття, бланшування при температурі 100 °С протягом 3…5 хв.,
охолодження; миття ламінарії, варіння у киплячій воді протягом
15…20 хв., нарізання на шматки до 70 мм у довжину. Введення во до -
рості дозволяє підвищити вміст білку та ліпідів у овочевому салаті. 

Запропонований спосіб виробництва швидкозамороженого
овочевого салату з водоростями дає новий технічний результат:
дозволяє отримати страву з покращеними органолептичними влас-
тивостями, підвищеної харчової цінності (підвищений вміст білка,
полісахаридів, йоду та селену). Для виробництва продукту вико-
ристана сучасна маловідходна технологія переробки водоростей та
овочевої сировини. Обрані режими технологічного процесу а також
спосіб консервування забезпечують високу якість і харчову цінність
готової продукції. Даний продукт рекомендований для всіх груп на -
селення, а також для людей з послабленим здоров’ям (з дефіцитом
йоду, нестачею вітамінів, мінералів тощо).
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ОЗДОРОВЧЕ ХАРЧУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Сафонов П.І., Мельничук Н.О.

IІІ курс, група ТХ-17.3-1мс, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Хлопяк О.К., ст. викладач

Сьогодні спостерігається стрімкий розвиток підприємств ресто-
ранного господарства. Такий розвиток обумовлено розвитком мате-
ріально-технічної бази підприємств, підвищенням випуску кулінар-
ної продукції, з використанням нової сировини, що призводить до
розширення її асортименту, новітніми розробками в технологічній
галузі, використанням нового обладнання, покращенням умов та
методів обслуговування споживачів, зростанням конкуренції тощо.

Всім відомо наскільки важливі дослідження в галузі оздоровчо-
го харчування. Зазвичай всі досліджують та вдосконалюють другі
страви, але ми вирішили що перші страви також потребують
досліджень та вдосконалень.

Перші страви збуджують апетит, підвищують секрецію залоз
органів травлення. Секрецію травних залоз підвищують екстрак-
тивні речовини рідкої основи перших страв, органічні кислоти,
смакові ароматичні речовини. Перші страви є важливим джерелом
мінеральних і біологічно активних речовин — вітамінів, мікроеле-
ментів. Вони містять велику кількість рідини і покривають потребу
організму у воді на 15–25%. Багато перших страви мають високу
енергетичну цінність.

Метою нашого дослідження було удосконалення технології
перших страв за рахунок використання пастернаку та інших фіто-
овочевих продуктів, підвищення якості перших страв і можливості
використання їх в оздоровчому харчуванні, в тому числі для людей
з особливими потребами.

Пастернак містить каротин, вітамін С, вуглеводи, ефірні олії.
У ко ренеплодах присутні вітаміни B1, B2, PP, мінеральні солі, ефірні
олії, калій і має здатність знижувати вміст води в організмі, сприяє
кровообігу, покращує травлення, надає сприятливу дію на нервову
сис тему, зміцнює стінки судин, надає болезаспокійливу і відхарку-
вальну дію, володіє тонізуючими властивостями. Пастернак викорис-
товують в оздоровчому харчуванні при жовчнокам’яній і нирковока -
м’яній хворобах, подагрі, при відновленні після важких захворювань,
розладах нервової системи, туберкульозі, пневмонії, бронхіті, а також
для профілактики і лікування серцево-судинних захворювань.
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Пастернак містить у собі дуже багато води, вуглеводів (13,1 г),
клітковини. В ньму містяться вітаміни групи В, С, Е, К, дуже бага-
то фолієвої кислоти. Також пастернак містить багато мікроелемен-
тів (особливо Cu) та макроелементів (особливо калій, фосфор,
кальцій). У пастернаку дуже мала калорійність. У пастернаку міс-
титься приблизно 75 ккал.

Білокачанна капуста багата практично всіма необхідними орга-
нізму вітамінами. Серед них вітамін А, групи В, К (сприяє засвоєнню
кальцію і зберігає здоров’я нірок), вітамін U (проти виразковий ефект)
і аскорбінова кислота. Білокачанна капуста містить багато мінераль-
них речовин: K, P, Mn, Ca, Fe, Cu, I, Mg. Також в білокачанній капус-
ті присутня тертронова кислота (уповільнює процес перетворення вуг-
леводів в жир). Також вона містить 16 амінокислот, ензими (лактозу,
ліпазу, протеазу та ін), фітонциди (природні антибіотики) і клітковину.

Листя кропу багаті на вітаміни С, А, В2, В6, Р, РР. Вони містять
мінеральні солі, особливо кальцію, калію, фосфору, заліза, магнію.
Ефірні масла і екстрактивні речовини сприяють утворенню фер-
ментів травлення, жовчі, сечі і забезпечують дезінфікуючу дію всьому
організму, особливо в органах травлення та сечостатевої системи.
З кропу виготовляють лікарський препарат анетін, який викорис-
товують при лікуванні серцевих захворювань. Він також благотвор-
но впливає на органи дихання, печінку, заспокоює нервову систему
і знімає головний біль, знижує тиск крові і покращує зір.

Завдання нашої розробки — це розробка супу-пюре з пастернаку
та іншої фітоовочевої сировини. Розроблений суп має хороші орга-
нолептичні показники, є дієтичним за призначенням, і може бути
рекомендований всім верствам населення.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕПЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ 

ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ситник М.А.

курс, група ЗТХ-17-1м, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Бублик Г.А., к.тех.н., доцент

Удосконалення технологічних процесів в виробництві закладів
ресторанного господарства можуть бути ефективними тільки при
умові, якщо їх впровадження буде здійснюватися на новій технічній
основі. Важливим є розробка і освоєння техніки, що відповідає су -
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часному рівню розвитку науки, модернізація устаткування, заміна
морально застарілої техніки на сучасну, яка не поступається за якіс-
тю, надійністю, металоємкістю, енергоємністю і функціональністю
кращим досягненням науки. 

Узагальнюючи наробки, зроблені вченими в забезпеченні задо-
волення вимог до конструкцій і роботи устаткування закладів рес-
торанного господарства слід відзначити, що вдосконалення має
проводитись в напрямку:

– розробка засобів комплексної механізації і автоматизації ви роб -
ничих процесів для спеціалізованих ї вузькоспеціалізованих за кладів
ресторанного господарства (млинцеві, пиріжкові, пель менні і ін.);

– створення високовиробничих універсальних машин і меха-
нізмів, що є зручними для використання як в індивідуальному так
і в у складі механізованих або автоматизованих поточних ліній;

– підвищення якості устаткування — надійності, довговічнос-
ті, ремонтопридатності, такими, що мають стандартні уніфіковані
вузли і деталі.

Для підвищення технічного рівня виробництва закладів ресто-
ранного господарства, збільшення продуктивності праці і покра-
щення організації обслуговування відвідувачів важливе значення
має удосконалення теплового устаткування, призначеного для
доведення продукту до готовності, враховуючи, що науково-техніч-
ний прогрес вніс певні зміни і в технології приготування страв.
Тільки обладнана за останнім словом техніки кухня здатна забезпе-
чити різноманітне меню, швидке і якісне обслуговування відвідува-
чів. І саме з встановлення нового теплового устаткування почина-
ється ефективна робота закладу. Вирішувати питання оновлення
теплового устаткування треба виходячи з:

– врахування профілю закладу;
– кількості відвідувачів на добу; 
– площі кухні;
– кваліфікації персоналу
– фінансові можливості.
Теплове устаткування, що використовується на виробництві

ділиться за наступними ознаками: джерелами тепла, технологічним
призначенням, способу обігрівання.

Підбираючи теплове устаткування слід звернути увагу на апарати:
– що працюють на основі електрофізичних методів теплової

обробки харчових продуктів (інфрачервоні промені і надвисочас-
тотне нагрівання і їх використання з традиційними методами);
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– новими видами теплової обробки продукту (комбінований
нагрів, обробка продуктів сухим паром і конвективним обігрівом);

– з автоматизованим регулюванням і програмуванням тепло-
вого процесу;

– з безперервною дією для варіння і смаження продуктів (транс -
фер-автомати);

– з пристроями і (пристроями і пристосуваннями), що механі-
зують процес перевертання і перемішування продуктів;

– важливо, щоб всі деталі, які витримують інтенсивний (різно-
факторний) вплив могли б легко бути заміненими;

– розрахунок устаткування має здійснюватися виходячи з мас-
штабів виробництва, параметри (потужність, продуктивність)
повинні чітко відповідати потребам і можливостям виробництва;

– важливим є наявність додаткових опцій апаратів.

Таблица 1
Критерії вибору устаткування ЗРГ

Теплове технологічне устаткування має бути встановленим у ви -
робничому приміщенні в суворій технологічній послідовності. Що
дозволяє не тільки технологію виробництва але й підвищити про-

Критерії вибору Вихідна інформація для аналізу

Виробничі потреби закладу
Кількість перероблюваної сировини 
Обсяг продукції, що виробляється

Виробничі потужності закладу
Напруга (220/380В)
Споживана потужність
Площа виробничого 

Технічні показники устаткування

Потужність електродвигуна
Габарити, розмір устаткування
Продуктивність
Вага машини

Аналіз сучасної техніки

Надійність і тривалість експлуатації
Технічні характеристики
Забезпеченість комплектуючими
Гарантійне обслуговування і ремонт

Порівняльний аналіз вартості окре-
мих зразків устаткування

Оцінка вартості у порівнянні
з якістю, технічними характеристи-
ками, потребами і можливостями
підприємства
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дуктивність, а також забезпечити дотримання правил виробничої
санітарії і гігієни. 

У будь-якому закладі ресторанного господарства удосконалення
технологічного процесу залежить від матеріально-технічної бази під-
приємства і його технічного забезпечення Метою виконуваної робо-
ти є формування компетенцій необхідних для оснащення сучасним
тепловим устаткуванням закладів ресторанного господарства. 

Першочерговим завданням є: 
– вивчення ринку пропозицій устаткування;
– визначення критеріїв вибору устаткування;
– оцінка існуючого устаткування в закладі; 
– визначення потрібної потужності устаткування; 
– вивчення асортименту продукції, що передбачено до випуску
– розробка критеріїв відбору теплового устаткування;
– розробка рекомендацій по модернізації існуючого устатку-

вання.
При цьому подальше розширення мережі закладів ресторанно-

го господарства і збільшення їх технічного забезпечення вимагає від
обслуговуючого персоналу закладів підвищення технічної грамот-
ності, спеціальних знань, підвищення кваліфікації.

РОЛЬ ГІДРОКОЛОЇДІВ У ВИРОБНИЦТВІ 
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Хоменко В.О., Ситник М.А.

IIкурс, ЗТХ-18.2м, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник : Калакура М.М., к.техн.н., професор

Харчування є одним з найважливіших чинників, котрий визначає
здоров’я населення. Правильне харчування забезпечує нормальний
ріст і розвиток дітей, сприяє профілактиці захворювань, подовжен-
ню життя людей, підвищенню працездатності і створює умови для
адаптації їх до навколишнього середовища. Вчені багатьох країн
приділяють велику увагу створенню продуктів харчування, направ-
лених на рішення конкретного поставлених завдань. Тому питання
про те, чим харчуватимуться люди в найближчому майбутньому
є вельми актуальним.Технології м’ясних продуктів функціонального
призначення здебільшого спрямовані на зменшення кількості на -
сичених жирів, холестерину, атрію та збагачення продукту функціо-
нальними інгредієнтами, які не знижують споживчі та технологічні
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властивості продукту. Успішна реалізація цього напрямку можлива
при комбінуванні м’ясної зі структуроутворювачами різної природи,
що дозволяє поширити асортимент цільового призначення з регу-
льованим вмістом біологічно активних компонентів для профілак-
тичного харчування, з урахуванням вікових, індивідуальних потреб
та соціальних запитів.

Сучасні ресурсозберігаючі технології м’ясопродуктів передба-
чають використання різних харчових добавок, що поліпшують орга -
нолептичні, структурно-механічні та фізико-хімічні показники го -
тових продуктів. З цією метою поряд з фосфатами і емульгаторами
активно використовують гідроколоїди — харчові добавки, пов’яза-
ні з широкої групи речовини, що поліпшують консистенцію. Ці
інгредієнти виконують функцію загусників, драглеутворювачів,
стабілізаторів структури.

Гідроколоїди представляють собою високомолекулярні роз-
чинні у воді чи набухання у ній, широко поширені в природі і різ-
няться за походженням, хімічним складом, властивостями, області
застосування в харчовій промисловості. За походженням їх можна
розділити на 3 основні групи : продукти життєдіяльності мікроор-
ганізмів; гідроколоїди тваринного походження; препарати, одержу-
вані при переробці рослинної сировини.

Продуцентами мікроорганізмів є ксантанова (Е 415) і геллано-
ва камедь (Е 418), а також камедь веллану та рамзану.

Гідроколоїдом тваринного походження є желатин, отримана
шля хом термічного гідролізу білка сполучної тканини тварин — ко -
лагену.

До гідроколоїдів рослинного походження відносяться продук-
ти переробки рослин та морських водоростей. Гідроколоїди, що
виробляються з рослин, поділяють на 3 основні підгрупи:

1) екстрактами насіння рослин — галактоманнани: борошно
насіння ріжкового дерева (Е 410), борошно насіння гуарової росли-
ни або гуаровакамідь (Е 412);

2) ексудати власних рослин: гуміарік (Е 414), камедь трагакан-
та (413);

3) гідроколоїди з плодів і овочів: пектин і крохмали.
До гідроколоїдів, отриманих в результаті переробки морських

водоростей відносять альгінати (Е401, 402, 404), агароїд, карагенат
(Е407) тощо. Гідроколоїди різних груп застосовують при виробниц-
тві багатьох видів харчових продуктів — кондитерських і хлібобу-
лочних виробів, соків і напоїв, молочних і м’ясних продуктів кулі-
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нарних виробів, готових страв, продуктів спеціального та дієтично-
го харчування.

Для вироблення м’ясних продуктів найбільш широко викорис-
товують крохмалі, желатин, карагенан, а також деякі види камеді.
Ка медь використовують як загусник і стабілізатор консистенції.
Гід ро ко ло їди є функціональною добавкою. Вони зв’язують солі важ-
ких мета лів, радіонукліди. Продуктах,у складі яких є гідроколоїди,
відновляться до групи продуктів оздоровчого та функціонального
призначення.

ПРОЦЕС І ТЕНДЕНЦІЇ ЗАМОРОЗКИ 
М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

Шуляр О.
Інженерно-технологічний інститут Університету «України»
I курс, група ТХ-18-1, cпеціальність «Харчові технолгії»
Науковий керівник: Бублик Г.А. к.тех.наук, доцент

М’ясні заморожені напівфабрикати — продукти підготовлені до
теплової обробки. По виду м’яса бувають: яловичі, свинячі, бара-
нячі, телячі, кролячі, з м’яса птиці. А за способами обробки — нату-
ральні (крупнокускові, порційні, у вигляді м’ясного фаршу, дріб-
ношматкові, рублені).

М’ясні напівфабрикати, які підлягають заморожуванню, по -
винні мають мати незавітрену, нелипку у натуральних і рівномірно
покриту сухарною мукою у панірованих і рубаних, поверхню.

Пельмені повинні мати відповідну форму, без виступаючого
фаршу, не злипатися у грудку, товщина тіста не має перевищувати
2 мм. Смак і запах приємні (у варених пельменів). М’ясні кулінарні
вироби — це напівфабрикати з птиці, м’яса яловичого, свинячого,
субпродуктів, доведені до готовності кулінарною обробкою, За спо-
собом попередньої обробки їх поділяють на натуральні, рубані, за
тепловою обробкою — варені, смажені, запечені. Варені вироби-від-
варні яловичина, свинина, вим’я, серце, мізки, кролики, качки, кури.

Асортимент швидкозаморожених мя’сних виробів складає
більше 100 найменувань.

Термін зберігання заморожених напівфабрикатів 1 місяць при
температурі –10 °С. Термін зберігання інших напівфабрикатів не
повинен перевищувати (год): порційних — 36, панірованих — 24,
дрібношматкових — 21, рубаних — 14, фаршу — 12. На сьогодні
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поширеною є технологія шокового заморожування м’ясних напів-
фабрикатів, переваги використання якої полягає в:

– зменшення втрат маси продукту при усушуванні до 0,8%;
– скорочення тривалості заморожування до 5 раз;
– збереження структури м’яса і смакових якостей;
– збереження вітамінів і мікроелеиентів;
– скорочення кількості патогенної мікрофлори;
– подовження терміну зберігання.
При заморожуванні м’яса основна маса води і тканинної рідини

переходить в кристалічний стан, тому м’язова тканина стає твердою,
а жир набуває кошлатистої консистенції. Мікробіологічні процеси
в замороженому м’ясі припиняються, а ферметативні різко упо-
вільнюються. На якість замороженого м’яса і зворотність процесу
заморожування впливає як якість початкового стану м’яса — глибини
процесу дозрівання, так і швидкість заморожування. Підвищення
швидкості заморожування дозволяє досягти високої якості ппро-
дукту, зменшити усушування, завітрювання, зберегти смакові якос-
ті, позитивно впливає на якість размороженого продукту.

Зменшення температури заморожування і підвищення швид-
кості руху повітря впливає на процес заморожування. Найбільш
оп ти мальними вважаються параметри, де T = –30 °C, V = 9,4 м/с
або T = –25 °C, V = 1,5 м/с.

При швидкому заморожуванні в м’язових клітинах утворюють-
ся дрібні криштали льоду, які не деформують оболонку клітини
і при разморожуванні втрати м’ясного соку мінімальні. Чим більші
втрати м’ясного соку, тим нижче харчові і смакові якості м’яса.
Ефективним є процес «шокового» заморожування м’ясних напівфаб-
рикатів, оскільки про цьому в 2 рази знижується сорбційна здат-
ність продукту порівняно з його заморожуванням при Т = –18 °С
і збільшується на 15–20% порівняно з охолодженим зразком. Також
втрати тканинного соку при заморожуванні м’яса і м’ясних напів-
фабрикатів при Т = 18 °С становить 4,3%, а при шоковому заморо-
жуванні — 0,9%, що є важливим в оцінці якості продукту.

Для того, щоб виключити погіршення зовнішнього вигляду і ви -
ключення можливості його висушування, заморожене м’ясо має
бути обгорнуте целофаном.
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СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ 
ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ЕЛЕКТРОЛІЗУ НА СТРУКТУРУ
ТА ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ

ВОЛЬФРАМОВИХ ПОКРИВІВ 

Бартеньов В.С.

І курс, група АТ-18-1м, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

Вольфрамові покриви наносили на нікелеві та молібденові зраз -
ки, використовуючи як електроліт сольовий розплав, який застосову-
ється при електролітичному отриманні і рафінуванні вольфраму (%):
70.0 NaCl, 15.0 NaF, 15.0 WO3. Електроліз здійснювали при катодній
густині струму 3.0; 5.0; 1.0 і 1.5 А/дм2, анодній — 0.05–0.50 А/дм2

і температурі 1113, 1153 і 1193 К. Тривалість електролізу становила
від 30 хвилин до 6 годин. Кількість електричного струму складала
q = 2,5; 5.0; 10,0 і 15.0 А×год/см2. Товщина покриву при цьому змі-
нювалася змінювали від 15 до 60 мкм. Ступінь однорідності та рів-
номірності осадженого вольфрамового покриву на нікелевому та
молібденову катодах визначалась режимом електролізу.

1. Температура електролізу — 1113К. При катодній густині стуму 
ik > 5–10 А/дм2 на катоді переважно утворюються губчасті осади
темно-сірого кольору із великою кількістю дендритів. Дендрити явля-
ють собою пористі або округлої форми агрегати, що складаються із
дуже дрібних кристалів, слабко зв’язаних із поверхневим шаром осаду.
Вони створюють пухкі й губчасті маси. Такі маси, як правило, містять
підвищену кількість солей електроліту і, тому, вимагають ретельнішої
гідрометалургійної обробки. Покриви мають безліч найдрібніших пор,
які сприяють проникненню корозійних агентів до основного металу.
Структуру на шліфі поперечного перерізу осаду виявити не вдалося.
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При jk Ѕ 0.05 А/см2 на катоді формується щільний шар криста-
лічної губки сірого кольору. Дендрити в невеликій кількості (до
4.0%) кристалізуються переважно у верхніх, холодніших, частинах
катода. У місцях активного дендритоутворення покрив має значно
меншу товщину, оскільки агрегати, які ростуть і зближуються один
з одним, перешкоджають його подальшому росту.

За висотою катода щільність осаду неоднорідна: щільніші шари
(з близькою та з нульовою пористістю) кристалізуються переважно
в нижній частині електрода. Зміну щільності можна пояснити впли-
вом на формування осаду температури, яка підвищувалася з глиби-
ною електроліту.

Вольфрамовим осадом є полікристалічне тіло, що складається
з монокристалів, розташованих безладно в шарі та слабко зв’язаних
між собою. Поверхня містить раковини, мікротріщини та інші
дефекти, які ослаблюють покрив і можуть спричинювати утворен-
ня пор та механічних пошкоджень.

2. 880°С. Підвищення температури впливає на ріст та розвиток
форм і граней кристалів. При jk Ѕ 0.05 А/см2 осаджуються переважно
покриви із стовпчастою структурою і текстурою росту з напрямом
осі <111>. Зерна, які виникають на катодній основі, укрупнюються
до периферії осаду, поверхня електроду за короткий відрізок часу
стає шорсткою, що призводить до переростання виступів у дендри-
ти. Осади утворюються безпористими вже при товщині 10 мкм, але
структура шару за висотою змінюється від стовпчастої до губчастої.
Губка у верхній частині катода складається з окремих блискучих
кристалів, зрощених один з одним у механічно міцну масу. Денд -
рити на осаді кристалізуються у вигляді дрібних голчастих криста-
лів і пористих агрегатів губчастої будови. 

В інтервалі jk Ѕ 0.01–0.05 А/см2 істотної зміни в структурі осаду
не спостерігається. Зниження катодної густини струму покращує
згладжувальний ефект, отже, і блиск поверхні. Покриви утворю-
ються компактнішими, товщина шару збільшується внаслідок зни-
ження витрати енергії електролізу на процеси дендритоутворення.
При jk = 0.01 А/см2 вихід за струмом близький до 100%.

3. 920°С. З підвищенням температури електроліту до 920 °С
і зниженням густини струму осаджений покрив стає щільнішим та
рівномірно розподіленим за висотою катода. Отримано компактні,
позбавлені тріщин та пор покриви товщиною від 60 мкм і вище. 
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СТАН ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЕРЖАВИ
В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Беліменко В.І.
І курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні технології»

Інженерно-технологічний інститут Університет «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т.Ф., к.пед.н.

Хімічні виробництва — джерело незамінних речовин і матеріа-
лів практично для всіх галузей економіки: від електроніки, металур-
гії та будівництва до охорони здоров’я та сільського господарства.
Без хімічної науки, хімічних процесів і хімічних продуктів не можна
уявити існування сучасної промисловості і соціальної сфери.

На сьогоднішні основу хімічного комплексу України склада-
ють великі виробництва (Дніпродзержинськ, Сєверодонецьк,
Калуш, Лисичанськ, Рубіжне, Рівне, Суми та ін.), більшість з яких
створено ще в 60-ті роки минулого сторіччя в межах програми
«Велика хімія», орієнтовані на випуск досить вузької номенклатури
багатотоннажної продукції, причому їх гігантська потужність була
спроектована на задоволення потреб не лише України, а й всього
СРСР. На жаль, всі вони є надзвичайно енергоємними і базуються
на використанні сировинних і енергетичних ресурсів, перш за все
природного газу, який Україна вимушена закуповувати, часто за
невигідних умов, за кордоном. На багатьох таких підприємствах
природний газ використовується не тільки як енергоносій, але й як
основна вихідна сировина (виробництво аміаку, азотної кислоти,
карбаміду, амофосу, метанолу тощо), причому витратні об’єми газу
на сировинні потреби незрівнянно перевищують енергетичні, що
ставить існуючу хімічну промисловість України в повну залежність
від імпортних поставок природного газу. Для хімічної промисло-
вості вплив зростання цін на природний газ має вирішальне зна-
чення, оскільки частка газу в собівартості продукції сягає 70%.
Враховуючи те, що внутрішня ціна природного газу в Росії значно
нижча, ніж в Україні, конкурентна спроможність продукції вказа-
них українських підприємств з кожним роком стрімко знижується
і ця тенденція буде зберігатися і в подальшому. Про це може свід-
чити практично повна зупинка багатьох великотоннажних підпри-
ємств хімічної промисловості в умовах економічної кризи, яка мала
місце в Україні. Не менш негативним є і те, що такі виробництва
внаслідок недосконалості багатьох застарілих технологій, що вико-
ристовуються, надмірної концентрації надвеликих масштабів
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випуску продукції в умовах, що склалися, та інших недоліків завда-
ють непоправної шкоди навколишньому середовищу.

В той же час, як показує досвід високорозвинених західних кра їн,
стає все більш очевидною та обставина, що «велика хімія», завдяки
своїй спрямованості й специфічності (величезні об’єми випуску
обмеженої номенклатури речовин і матеріалів, великі енергетичні
та капітальні витрати, нездатність до швидкої перебудови вироб-
ництва, екологічна небезпека тощо), нині не має змоги належним
чином забезпечити зростаючі темпи науково-технічного прогресу
в різних галузях промисловості, особливо в новостворюваних,
інноваційні шляхи їх розвитку.

МАЙБУТНЄ ЗА «МАЛОТОНАЖНОЮ»
ТА «ЗЕЛЕНОЮ» ХІМІЄЮ

Бенда О.Д.

І курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні технології»
Інженерно-технологічний інститут Університет «Україна»

Науковий керівник: Лукашенко Т.Ф., к.пед.н.

Як відомо, численні яскраві науково-технічні проекти часто не
реалізуються через відсутність або недостатній рівень розвитку
сучасного хімічного (молекулярного) матеріалознавство, швидкого
створення та освоєння випуску необхідних нових видів речовин та
матеріалів з комплексом цінних функціональних властивостей. Як
правило, багато з таких матеріалів відносяться до малотонажних
хімічних продуктів, а їх створення є високонаукоємним, потребує
сучасних гнучких виробництв, які здатні до швидкої перебудови.
Тому не викликає подиву те, що в останнє десятиріччя провідні
зарубіжні країни у стратегії хімічних виробництв зробили акцент на
пріоритетний розвиток малотонажного хімічного виробництва
речовин і матеріалів, яке, окрім високої рентабельності та іннова-
ційної привабливості, здатне до швидшого освоєння найновіших
технологій. Цим пояснюється неухильна тенденція в США, Японії,
Німеччині та інших країнах до згортання багатьох великотоннаж-
них хімічних виробництв і винесення їх за свої межі до слабкороз-
винених країн. Фактично за останні два десятиріччя малотонажна
хімія перетворилась на індустріальний стратегічний напрям, при-
ріст обсягів виробництва в якому сягає 75 млрд. доларів США. До
2015 року прогнозується створення глобального ринку малотонаж-
них хімічних технологій обсягом 900–4100 млрд. євро.
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Особливо скрутне становище в галузі малотонажного хімічного
виробництва через багаторічне недалекоглядне ігнорування цієї про-
блеми склалося в Україні. Недостатня кількість або повна відсутність
багатьох речовин та матеріалів малотонажної хімії для автомобільної,
авіа-, оборонної, електронної промисловості, приладобудування,
препаратів для медицини, ветеринарії та сільського господарства,
харчової промисловості, хімікатів для поліграфії, контролю за ста-
ном навколишнього середовища, реактивів для наукових досліджень,
товарів побутової хімії тощо значною мірою паралізували розвиток
багатьох галузей економіки і примусили споживача закуповувати цю
продукцію або матеріали для її виготовлення (часто за невигідних
умов) за кордоном. Стан справ ще більше погіршується й тим, що
навіть та невелика частка наявних в Україні малотонажних хімічних
виробництв базується на застарілих технологіях, є енергоємними
і екологічно небезпечними, що потребує невідкладного вирішення
пов’язаних з цим наукових робіт з цього напряму.

Проте, ще речовини і матеріали хімічного виробництва є базо-
вим напрямом, що визначає прогрес в більшості галузей економіки,
свідчить пріоритетне фінансування державою науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) саме з цього напряму
у високорозвинених країнах. Як приклад, в Японії з коштів, витра-
чених державою на НДДКР в останні роки за всіма напрямами 60%,
фінансування припадає на розробку нових речовин і матеріалів
хімічного виробництва. У світі сотні наукових фондів і компаній
щороку витрачають понад $40 млрд. на фундаментальні досліджен-
ня та створення технологій малотонажних хімічних речовин і мате-
ріалів. Щонайменше 30 країн мають національні або регіональні
науково-технічні програми в цій галузі. Ігнорування необхідного
пріоритетного фінансового забезпечення науково-технічних робіт зі
створення малотонажних речовин та матеріалів хімічного виробниц-
тва в останні роки в Україні призвело до того, що доля фінансуван-
ня НДДКР стала в сотні, а в деяких напрямах хімії навіть в тисячі
разів меншою, ніж в розвинених країнах, що вже негативно позна-
чилось на стані різних галузей економіки. Така політика є недале-
коглядною і хибною в сучасних умовах розвитку України.
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МЕТОДИКА ОБРОБКИ ТИТАНУ ПЛАЗМОЮ ТА
ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Бобровицький А.В.

І курс, група АТ-18-1 м, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут університету «Україна»

Науковий керівник: Петренко Т.В., ст. викладач

Режими плазмової обробки були підібрані так, щоб на оброб-
леній плазмовим імпульсом поверхні не утворилися місця видимої
переплавки — дефекти, оскільки нашими попередніми досліджен-
нями по впливу обробки високотемпературною інертною плазмою
(ВТІП) на корозійну стійкість алюмінію в розплавлених солях було
показано, що корозія починається саме в місцях видимої переплав-
ки, і середня швидкість корозії зразків з очевидно переплавленою
поверхнею може бути навіть більше, ніж у початкового металу. Піс -
ля обробки ВТІП у водневій і гелієвій атмосфері титанові зразки
мали вид полірованих, із дзеркальним відблиском. Металографічне
дослідження шліфу титанового зразка, зворотного водневої ВТІП,
показала наявність модифікованого шару, що має стовпчасту
структуру, не спостережувану в основі зразка товщиною 20 мкм.

Експеримент проводили у трьохелектродному високотемпера-
турному кварцевому осередку із хлорним електродом порівняння.
Пробірку з переплавленою заздалегідь евтектичною сумішшю хлори-
дів цезію і натрію, а також знежиреним та висушеним титановим
зразком герметизували, вакуумували, нагрівали до температури плав-
лення евтектики і заповнювали аргоном «вч» (99, 99%). Досліджу ва -
ний зразок поміщали в розплав тільки після досягнення заданої
температури експерименту. Швидкість корозії титану визначали
декількома методами: гравіметричним, хімікоаналітичним, а також
розраховували із анодних поляризаційних кривих. Анодну поляриза-
цію зразків в потенціостатичному режимі здійснювали після встанов-
лення на титановому електроді потенціалу корозії, що також є важ-
ливою корозійною характеристикою. Кількість титану, котрий
перейшов в ході витримки титанових зразків в хлоридний розплав,
визначали спектрометричним аналізом на приладі «Optima 4300DV»
з індуктивно зв’язаною плазмою. Показано, що обробка поверхні
титану високотемпературним газовим імпульсом у всіх досліджених
газових сумішах призводить до істотної зміни корозійно-електрохі-
мічної поведінки модифікованого титану в розплавленій евтектичній
суміші хлоридів цезію і натрію при температурі 790 і 810 К.
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Поверхню оброблених високотемпературною імпульсною плаз-
мою зразків фотографували у вторинному електронному випромі-
нюванні за допомогою мікрорентгеноспектральної установки
«Camebax», а також скануючого електронного мікроскопа «GSM-
5900LV». Крім того, із поверхні титанових зразків знімали характе-
ристичні спектри ренгенівського випромінювання, по яких потім
опреділяли вміст кожного наявного елементу у поверхневому шарі.

Після обробки у водневій плазмі на коаксильному плазмовому
прискорювачі, при прискорюючій напрузі 10 кВ (Н-ТІ), поверхня
титану практично гладка із смугами після плющення фольги, анало-
гічна алюмінієвій поверхні, що спостерігалася, після такої ж оброб-
ки. Слід зазначити, що при цьому, мабуть, відбувається «хімічне» від-
новлення (випалювання) неметалевих домішок (азот, вуглевод,
кремній, кисень) і оксидів електропозитивних металів, що містяться
в поверхневому шарі, воднем або алюмінієм. Можливо, що при
нагріві частково або повністю може бути відновлена і «природна»
оксидна плівка титану, оскільки ВТІ містить 0.51 мас.% алюмінію.
Металографічні дослідження показують, що на шліфі Н-ТІ виявля-
ється світлий концентраційний шар, який не травиться в розчинах
кислот на глибині 13–21 мкм. Найімовірніше, це шар очищеного від
домішок титану після його відновлення у водородній плазмі.
Одночасова витримка Н-ті в розплаві CsCl-NaCl при 750 К не при-
зводить до помітного розтравлення поверхні. Після тригодинної
витримки в хлоридному розплаві на поверхні титану утворюються
одиничні тріщини, і спостерігається спучення модифікованого шару. 

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЙОНІВ ГАДОЛІНІЮ
В ХЛОРИДНОМУ РОЗПЛАВІ 

НА ВОЛЬФРАМОВОМУ ЕЛЕКТРОДІ

Болюх О.О.

I курс, група ХТ-18-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

Електрохімічне відновлення йонів гадолінію в розплаві KCl-NaCl
(1:1) при 973 K. 

На вольтамперних залежностях електрохімічного відновлення
йонів гадолінію на вольфрамовому електроді в розплаві NaCl-KCl
(1:1) при C (GdCl3) в розплаві близько 1,0·10–4 моль/см3 з’являється
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хвиля електровідновлення при Е = –(2,25–2,35) В відносно скло-
вуглецевого квазіоборотного електрода порівняння. З вольт ампер-
них кривих видно, що при збільшенні концентрації деполяризато-
ра зростає висота хвиль відновлення і окиснення.

Досліджено вплив швидкості поляризації на електровідновлен-
ня йонів гадолінію. Вольтамперні залежності одержано при різних
швидкостях поляризації (0,01 В/с < V < 1,0 В/с). Характер вольтам-
перних залежностей, знятих при різних швидкостях поляризації,
дає змогу зробити висновок, що при зміні режиму поляризації від
стаціонарного до нестаціонарного появи дифузійного піка не від-
бувається. Це можна пояснити близькістю потенціалу відновлення
комплексних хлоридних іонів гадолінію і потенціалів розряду луж-
них металів. Також слід відмітити, що висота анодної хвилі на гра-
фіках вольтамперних залежностей збільшується з підвищенням
концентрації деполяризатора в розплаві.

Циклічні вольтамперні залежності при різних потенціалах
повеонення дають змогу простежити відповідність катодних і анод-
них хвиль. Обмеження поляризації значенням потенціалу –2,5 В
призводить до наявності однієї хвилі розчинення продукту катод-
ного циклу — металевого гадолінію на анодній гілці.

Вольтамперні залежності електровідновлення йонів гадолінію на
фоні еквімолярного розплаву NaCl-KCl на вольфрамі одержано
також відносно хлорсрібного електрода порівняння. Порівняння
вольтамперних кривих, отриманих з використанням квазіоборотного
скловуглецевого і хлорсрібного електродів порівняння демонструє
гарний збіг з тією лише різницею, що хвиля відновлення йонів гадо-
лінію в розплаві KCl-NaCl (1:1) відносно хлорсрібного електрода зна-
ходиться приблизно на ~200 мВ в більш позитивній області потенціа-
лів, ніж відносно квазіоборотного скловуглецевого електрода.

Електрохімічне відновлення йонів гадолінію в евтектичному роз-
плаві KCl-NaCl-CsCl на вольфрамовому електроді при 823 K. 

На вольтамперних залежностях, знятих на вольфрамі в евтек-
тиці KCl-NaCl-CsCl при 823 K відносно квазіоборотного скловугле -
цевого електрода порівняння, спо стерігається добре відтворювана
хвиля відновлення йонів гадолінію при потенціалах –(2,25–2,45) В.
Зростання концентрації трихлориду гадолінію в розплаві спричи-
нює зростання хвилі відновлення. Зміна швидкості поляризації
в інтервалі 0,01–1,0 В/с призводить до зміщення значень потенціа-
лу піку і напівпіку в бік більш негативних потенціалів, також відбу-
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вається збільшення висоти хвилі. Циклічні вольтамперні криві,
зняті при різних по тенціалах зриву, дають змогу зіставити катодні
і анодні гілки вольтамперних залежностей. При знанні потенціалу
зриву –2,4 В на анодній гілці спостерігається одна хвиля окиснен-
ня виділеного металевого гадолінію.

Вольтамперні залежності процесу електровідновлення комп -
лексних хлоридних йонів гадолінію в евтектичному розплаві KCl-
NaCl-CsCl на вольфрамовому електроді були зняті також відносно
хлорсрібного електрода порівняння. Як і в разі еквімольного роз-
плаву хлоридів натрію і калію, в зазначеному вище евтектичному
розплаві потенціали хвиль відновлення йонів гадолінію відрізня-
ються приблизно на 250–300 мВ при використанні квазіоборотно-
го скловуглецевого і хлорсрібного електродів порівняння.

МЕХАНІЗМ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ 
ГАДОЛІНІЙ ТРИХЛОРИДУ НА ВОЛЬФРАМОВОМУ 

І СРІБНОМУ ЕЛЕКТРОДАХ В РОЗПЛАВІ 

Будник Д.О.

I курс, група ХТ-18-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

Електровідновлення гадоліній трихлориду вивчали в розплаві
KCl-NaCl (1:1) при 973 K.

При встановленні механізму електровідновлення йонів гадолі-
нію брали до уваги розрахунок кінетичних параметрів електродного
процесу. У зв’язку з цим за загальновідомими діагностичними кри-
теріями було проаналізовано нестаціонарні вольтамперні залеж-
ності. Розраховано густину струму піку ip на вольтамперограмах,
потенціали піку Ep і напівпіку Ep/2, числа електронів n, які перено-
сяться, при різних концентраціях GdCl3 та при різних швидкостях
розгортки потенціалу.

Прямопропорційна залежність струму піку від концентрації
GdCl3 в досліджуваному розплаві на вольфрамовому і срібному елект -
 родах з використанням скловуглецевого електрода порівняння
і значення співвідношення id/nFC = (0,2–0,4) · 10–3 см/с, яке є спів -
ви мірним з величиною дифузійної константи X, що свідчить про
ди фузійний контроль електрохімічного відновлення гадолінію за да -
них (нестаціонарних) режимів поляризації.
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Для встановлення механізму електровідновлення гадоліній три -
хлориду побудовано залежності відношення ip/V1/2 від V1/2 для проце-
су електровідновлення Gd3+ на вольфрамовому і срібному електро-
дах відповідно (відносно скловуглецевого електрода порівняння)
в евтектичному розплаві K, Na, Cs|Cl.

При нестаціонарному режимі поляризації електрода до швид-
костей роз гортки потенціалу 0,1 В/с спостерігається квазіоборот-
ний процес. При подаль шому збільшенні швидкості розгортки
співвідношення ip/V1/2 прямує до сталого значення, що вказує на
перехід до необоротного характеру стадії переносу заряду.

На графіку залежності Ep – lgV відмічено несталість Ер від
швидкості поляризації в інтервалі (0,01–0,1) В/с і зміщення потен-
ціалу електровідновлення йонів гадолінію в область негативних
значень з ростом швидкості розгортки потенціалу (V > 0,2 В/с), що
свідчить про зміну характеру електродного процесу.

Розрахунок числа електронів, які переносяться в електродному
процесі, для швидкостей поляризації в інтервалі V = (0,01–0,05) В/с,
коли процес оборотний, виконували з даних аналізу нестаціонар-
них вольтамперограм за рівнянням:

При вищих швидкостях поляризації (V > 0,2 В/с) при переході
до необоротного процесу значення ana розраховували за рівнянням
Мацуди-Аябе:

З нестаціонарних вимірювань в умовах, коли електродний про-
цес оборотний (V < 0,1 В/с) — з використанням рівняння Рендлса-
Шевчика:

де Ep
с — струм катодного піку, А; 

А — площа зануреної частини електрода, см2; 
С — концентрація гадоліній трихлориду в розплаві, моль/см3; 
D — коефіцієнт дифузії, см2/с; 
V — швидкість розгортки потенціалу, В/с) було розраховано ко -

ефіцієнт дифузії йонів гадолінію.
Розбіжності в значеннях коефіцієнтів дифузії, визначених для

вольфрамового (D(GdCl6
3–) = 0,4 ∙10–5 см2/с) та срібного (D(GdCl6

3–) =
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= 3,4 ∙10–5 см2/с електродів, можна пояснити утворенням сплаву гадо-
лінію, який виділяється, з матеріалом срібного електрода. При вико-
ристанні вольфрамового електрода сплавоутворення не відбувається.

СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

НА ОСНОВІ АЛМАЗУ ТА СИЛІЦІЙ КАРБІДУ
В УМОВАХ ВИСОКИХ ТИСКІВ 

Бурбан М.О.

IV курс, група ХТ-15-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

Сучасний розвиток виробництва бурового та різального інстру-
ментів тісно пов’язаний з використанням полікристалічних матеріа-
лів на основі алмазу. Оснащення інструменту надтвердими різальни-
ми вставками дозволяє значно підвищити його ефективність.
Великого поширення набули алмазно-твердосплавні пластини, які
спікаються в умовах високих тисків і температур. Головним недолі-
ком цих матеріалів є їх низька термостійкість, оскільки при нагріван-
ні до температур вище 973–1073 К спостерігається значне зниження
основних фізико-механічних характеристик внаслідок наявності
металів-розчинників вуглецю в структурі алмазного ша ру. Тому такі
алмазні полікристалічні матеріали не використовують для оснащення
бурового інструменту, в технології виготовлення якого передбачають-
ся температури вище 1373 К. Для отримання композиційного мате-
ріалу, що має поєднання властивостей високої твердості та термостій-
кості є перспективним метод спікання алмазних мікропорошків
у присутності карбідоутворювальних добавок. Найближчим до алма-
зу за термомеханічними та кристалографічними характеристиками
є силіцій карбід кубічної модифікації. До того ж він має високу стій-
кість до окиснення. Тому доцільно дослідити закономірності взаємо-
дії системи алмаз-кремній, у процесі яко го формується структура
алмаз-силіцій карбід. Одержання такого ма теріалу дасть змогу значно
розширити асортимент і якість бурового та різального інструменту.

Тематика розробки та обґрунтування способу формування струк -
тури надтвердого матеріалу на основі алмазу та силіцій карбіду,
який не змінює своїх фізико-механічних та експлуатаційних влас-
тивостей до температури 1473 К, потребує розв’язанню таких задач:
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1) вивчення закономірностей спікання алмазних мікропорош-
ків у присутності кремнію в умовах високих тисків і температур;

2) дослідження закономірностей просочування алмазних мік -
ро порошків кремнієм в умовах нестаціонарного нагрівання і висо-
ких тисків;

3) вивчення закономірностей карбідоутворення при формуван-
ні композиту на основі алмазу при спіканні методом просочування
алмазних мікропорошків кремнієм в умовах високих тисків;

4) дослідження структури і властивостей композиту алмаз-си -
лі цій карбід, одержаного при різноманітних технологічних пара-
метрах спікання;

5) визначення залежності значення густини і показника зно-
состійкості композиту від параметрів спікання;

6) встановлення оптимальних режимів спікання;
7) вивчення закономірностей впливу термічної обробки в інерт -

ному середовищі на основі фізико-механічної характеристики ком -
позиту алмаз-силіцій карбід;

8) вивчення закономірностей впливу характеристик вихідних
алмазних мікропорошків на величину термостійкості композиту ал -
маз-силіцій карбід;

9) обґрунтування рекомендацій щодо розробки технології одер -
жання термостійкого полікристалічного матеріалу на основі алма-
зу. Дослідження працездатності бурового інструменту, споряджено-
го пластинами композиту.

Виконання перелічених досліджень дасть змогу створити буро-
вий інструмент, який за своїми фізико-механічними та експлуата-
ційними характеристиками (зокрема високими твердістю, міцніс-
тю, термо- та зносостійкістю) не тільки не поступатиметься, але
й перевершуватиме наявні аналоги.

СВІТОВІ ЗАПАСИ ТИТАНУ

Верещака А.О.

I курс, група ХТ-18.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

Серед металів титан за поширеністю в земній корі (0,57%) займає
четверте місце, поступаючись лише алюмінію, залізу та магнію. Титан
входить до складу багатьох мінералів: відомо до 80 мінералів, в яких він
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є однією з головних складових частин. Найбільше практичне значен-
ня мають мінерали групи рутилу та ільменіту. Ос новною сировиною,
яка містить титан, для світової титанової промисловості є концентра-
ти ільменітових і рутилових родовищ. Хоча значна частина запасів
титану зосереджена в родовищах титаномагнетитів, їх частка у світово -
му виробництві продуктів, які містять ти тан, не суттєва. Оскільки сві-
тові запаси титаномагнетитових родовищ значні, а їх складу вимагає
використання технологій комплексної переробки з отриманням ціло-
го ряду корисних продуктів, в майбутньому їх значення як промисло-
вих джерел одержання титанових концентратів або шлаків зросте. 

Розвідані світові запаси титану представлені родовищами трьох
геолого-промислових типів, %: розсипні — 63,3; рудні ільменіт-маг-
нетитові, ільменіт-гематитові та ільменіт-рутилові — 22,7; анатаз-
перовскіт-апатитові — 14,0. За переважаючими мінералами розріз-
няють розсипи ільменитові, рутилові, лейкоксенові та комплексні
ільменіт-рутил-цирконові. Вміст титан диоксиду в розсипах зміню-
ється від десятих часток відсотка до 50%. Рентабельні родовища
містять у рудах не менше 10% ільменіту (5% титан диоксиду) або не
менше 1% рутилу (0,95% титан диоксиду). Більшу частину світових
запасів сировини, яка використовується для отримання продуктів,
що містять титан, складають ільменіт (більше 94%) і рутил (6%).
У світі виявлено 320 титанових родовищ, у тому числі 70 магматич-
них і латеритних і 240 розсипних; з них розвідано до промислових
категорій 90 родовищ, переважно розсипних. 

Ільменітові, лейкоксенові і рутилові концентрати є основними
джерелами сировини, яка містить титан, і їх використовують для
виробництва пігментного титан диоксиду і синтетичного рутилу.
З ільменітових концентратів також отримують титанові шлаки, які
використовують у виробництві пігментного титан диоксиду і губ-
частого титану. Природний рутил використовують в основному для
одержання пігментного титан диоксиду хлорним способом і, час-
тково, для обмазки зварювальних електродів. 

У 2016 р. 5,505 млн. т. сировини, що містить титан, (у перерахунку
на TiO2) було використано у виробництві титан диоксиду, 257 тис. т. —
у виробництві титанової губки, 174 тис. т. — в інших галузях про-
мисловості (зварювальні електроди, феротитан). Споживання
сировини, яка містить титан, у 2016 р. збільшилося на 5,6% порів-
няно 2015 р. З усіх концентратів, що містять титан, 95% використо-
вується у виробництві пігментного титан диоксиду і лише 5% йде
у виробництво металевого титану і феротитану. 
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Найбільші запаси сировини, яка містить титан, знаходяться
в Авст ралії, Індії, КНР і ПАР. На кінець 2016 р. виявлені світові
ресурси ільменіту оцінювалися в 1193 млн. т. у перерахунку на вміст
TiO2 (у тому числі 60 млн. т. у Казахстані), а виявлені світові ресур-
си рутилу — 165 млн. т. у перерахунку на вміст TiO2. КНР знахо-
диться на першій позиції у світі за запасами ільменіту — 34%. Далі
йдуть Австралія — 19%, Індія — 15%, ПАР — 11%, Норвегія — 6%.
На Австралію припадає 40% світових запасів рутилу, ПАР — 16%,
Індію — 15%. 

Досягнутий рівень світового видобутку титанової сировини
і прог нозоване 2–3%-е річне зростання її видобутку забезпечені про-
мисловими запасами на тривалу перспективу, що йде за межі ХХІ сто-
ліття. Проте, здійснюються геологорозвідувальні роботи на флангах
і глибоких горизонтах родовищ, у районах гірських підприємств
і в перспективних рудних провінціях, в тому числі в Австралії, Канаді,
Кенії, Мадагаскарі, Російської Федерації, ПАР, Шрі-Ланка і США. 

СТАН ПРОБЛЕМИ ТА РОЗРОБКА МЕТОДИКИ
ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ СТАДІЙ

ЗАРОДЖЕННЯ КРИСТАЛІВ

Гордійчук В.В.

ІІІ курс, група ХТ-15.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

З літературних даних відомо про можливість електроосадження
молібденової бронзи електролізом вольфраматно-молібдатних роз-
плавів і вивчення початкових стадій зародження кристалів молібде-
ну і вольфраму при електролізі вольфраматно-молібдатних розпла-
вів. Не менший інтерес являє електроосадження вольфрамової
бронзи, яка останнім часом знаходить застосування у ряді найваж-
ливіших галузей. Для вивчення властивостей цих сполук необхідні
їх монокристали. Найперспективніший спосіб їх вирощування —
електроліз розплавлених солей. Умовою отримання великих доско-
налих монокристалів є їх вирощування з єдиного центру кристалі-
зації, яким можуть бути або заздалегідь підготовлена основа, або
зароджений на катоді одиничний кристал. Зародження з одинич-
ного кристала технічно найпростіший спосіб, що вимагає вивчення
механізму і кінетики процесу освіти зародків кристалів.
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Монокристали сполук вольфраму отримують вирощуванням
ізольованих монокристалів на чужорідній основі при електролізі
розплавлених солей. Реалізовано одержання монокристалів воль-
фраму та його сполук нарощуванням монокристалічної основи.
Для отримання бронзи, до складу якої входить той самий лужний
або лужноземельний метал, електролізу піддають суміш стехіомет-
рично заданого складу xM2WO4*yWO3, а для отримання подвійних —
xM/

2WO4*yM//
2WO4*zWO3 (М — лужний або лужноземельний метал).

Електропровідність монокристалів осадженої бронзи близька до
металевої провідності. Моно- і дилужні бронзи мають високу коро-
зійну стійкість у концентрованих і розведених розчинах мінераль-
них кислот, їх сумішей (царська вода) і лугів.

Монокристали натрій-вольфрамових бронз були вирощені на
катоді з розплаву Na2WO4 – WO3. Склад, колір і габітус кристалів брон-
зи визначається концентрацією WO3 в розплаві. На основі проведе-
них експериментів побудовані діаграми залежності складу катод-
них продуктів від умов електролізу, що дозволяють розмежувати
області осадження вольфрамової бронзи і металевого вольфраму.
Показано, що найбільший вплив на фазовий склад і структуру отри -
муваної бронзи надає склад розплаву і температура електролізу,
вплив густини струму менш істотна. Побудовано діаграми залеж-
ності складу катодних продуктів від умов електролізу для розплавів
Li2WO4 – WO3 і K2WO4 – WO3, що розмежовують області осадження
вольфрамової бронзи, металевого вольфраму та вольфрам (IV)
оксиду. Вивчено склад і структуру продуктів електролізу розплавів
Na2WO4 – WO3 – МРО3 (M-Li, Na, K). На основі встановлених тем-
пературних залежностей рівноважних потенціалів продуктів, даних
хімічного і рентгенівського аналізів, візуальних спостережень
поверхні торцевого мікроелектрода побудовано діаграми областей
виділення оксидної вольфрамової бронзи різних складів і структур,
вольфраму та його диоксиду. Літій-вольфрамові бронзи складу LixWO3
і (Li – Na) — бронза отримано також електролізом розплавів KCl –
LiCl – WO3 і Li2WO4 – Na2WO4 – WO3 відповідно. Відношення
Li/Na в бронзі росте зі збільшенням цього відношення в розплаві та
із зростанням в ньому концентрації WO3. Монокристали вольфра-
мової бронзи із самарієм, гадолінієм, тулієм вирощені електролізом
хлоридно-оксидного розплаву.

Досліджуваний електроліт готували сплавленням Na2WO4 та WO3.
Контейнером для розплаву і анодом служив платиновий тигель. Як
катод використовували торцеві платинові та іридієві мікроелектроди
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діаметром 0,5 м, запаяні в кварцеві капіляри. За зміною стану по -
верхні мікроелектрода спостерігали за допомогою мікроскопа МБС-9.
Електродом порівняння служив платиновий дріт, напівзанурений
у розплав Na2WO4 — 20 мол.% WO3. Електроліт електроду порівнян-
ня від досліджуваного електроліту відділявся пористою алундовою
пробіркою. Експерименти проводили в повітряній атмосфері. 

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ
ГАДОЛІНІЮ ПРИ ЗМІНІ АНІОННОГО СКЛАДУ

ЕЛЕКТРОЛІТУ 

Гребешков В.С.

I курс, група ХТ-18-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

Метою нашої роботи стало виявлення характеру впливу фторид-
іона на процес електровідновлення йонів гадолінію у хлоридно-
фторидних розплавах. Проведені вольтамперні вимірювання вияви-
ли зміну механізму і характеру електродного процесу при додаванні
фторид-іона в розплав. У хлоридних розплавах йони гадолінію іс ну -
ють у вигляді комплексних йонів GdCl6

3–, а в хлоридно-фторидних
розплавах, залежно від концентрації фторид-іона, можливе утво-
рення змішаних комплексів складу GdFCl5

3–, GdF2Cl4
3–, GdF3Cl3

3–,
GdF4Cl2

3–, GdF5Cl3– і GdF6
3–.

Для з’ясування впливу F–-йонів на характер електрохімічного
відновлення комплексних йонів гадолінію, у хлоридний розплав,
який містить GdCl3, додавали натрій фторид. Введення F–-йона
в розплав призводить до розтягування хвиль на катодній і анодній
гілках вольтамперограм уздовж осі потенціалів. З ростом концен-
трації фторид-йонів спостерігається зникнення хвилі Gd3+ → Gd0.
Подальші дослідження показали, що при збільшенні швидкості по -
ляризації відбувається зміна значення потенціалу відновлення елект -
роактивної частки. Воно зсувається в область більш негативних
значень. Слід також відмітити зростання висоти хвилі відновлення
при збільшенні швидкостей поляризації. Хвиля відновлення йонів
гадолінію при цьому зміщується в більш негативну область потен-
ціалів, зливаючись у результаті з хвилею розкладання фонового
електроліту. Спостережуване на вольтамперних кривих розширен-
ня катодної хвилі розряду Gd3+ →Gd0, на наш погляд, може свідчи-
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ти про те, що у відновлені бере участь кілька електрохімічно актив-
них часток з близькими потенціалами відновлення.

Отримані вольтамперні криві, зняті на вольфрамовому елект -
роді, та їх аналіз дають змогу зробити висновок, що зростання C(NaF)
у розплаві практично не впливає на струм піку хвилі відновлення
гадолінію Значення співвідношення ір/V1/2 в широкому інтервалі
швидкостей є сталим для електровідновлення йонів гадолінію
в хлоридно-фторидному розплаві на вольфрамі. 

Побудова графіку залежності Ep – lgV дала змогу виявити не -
ста лість потенціалу залежно від швидкості поляризації в інтервалі
(0,02–0,5) В/с і зміщення потенціалу електровідновлення йонів га -
долінію в область негативних значень з ростом швидкості розгорт -
ки потенціалу (V > 0,2 В/с), що свідчить про зміну характеру елект -
родного процесу.

Залежність потенціалу відновлення йонів гадолінію від концент -
рації фторид-іонів обумовлена зміною будови комплексних йонів
гадолінію, склад яких змінюється від хлоридних до змішаних хло-
ридно-фторидних комплексів. Координація йонів гадолінію з фто-
рид-йонами при титруванні натрій фторидом визначає зміни в про-
цесі електровиділення комплексних йонів гадолінію. Введення
фторид-іона в розплав призводить до стабілізації в ньому комп -
лексного йона GdF6

3–.
Схему утворення електрохімічних активних комплексів гадолі-

нію в цьому випадку може бути представлена наступним чином:

GdCl6
3– + xF– → GdCl6-xFx

3– + xCl–

Вивільнені фторид-іони в результаті розряду таких комплексів
на електроді, залишаються біля поверхні катода, що призводить
у свою чергу до утворення комплексів з іще більшим заміщенням за
фторид-іоном. Даний факт, на наш погляд і є причиною розтягу-
вання хвилі відновлення гадолінію по осі потенціалів. У результаті
при великому надлишку фторид-іона утворюються комплексні
йони GdF6

3–.
Отже, встановлено характер впливу підвищення концентрації

фторид-іона у розплаві KCl – NaCl – NaF на електрохімічне віднов-
лення йонів гадолінію. Надлишок фторид-йона призводить до утво -
рення в розплаві йонів GdF6

3–.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІКАННЯ КОМПОЗИТУ 
АЛМАЗ-СИЛІЦІЙ КАРБІД МЕТОДОМ ПРОСОЧУВАННЯ

В УМОВАХ ВИСОКИХ ТИСКІВ І ТЕМПЕРАТУР

Грущук А.В.

IV курс, група ХТ-15-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

Термодинамічний аналіз реакції карбідоутворення в системі
алмаз-кремній показує, що із збільшенням тиску константа рівно-
ваги реакції збільшується.

При дослідженні залежності пористості спечених алмазних
мікропорошків від тривалості спікання встановлено, що при досяг-
ненні температури плавлення 1178 К і тиску в реакційному об’ємі
апарату високого тиску 8,5 ГПа стиснутий алмазний мікропорошок
має пористість 17%. Для вивчення пластичної деформації алмазних
зерен у процесі спікання алмазних мікропорошків досліджували
ступінь розширення рентгенівських дифракційних ліній алмазу 311
від тривалості нагрівання зразків формувального композиту алмаз-
силіцій карбід і алмазних полікристалів, які спікаються без добавок.
Аналіз одержаних залежностей свідчить про те, що при спіканні
алмазних мікропорошків одночасно відбуваються процеси пластич-
ної деформації зерна і відпалу дефектів структури. Розширення
дифракційних ліній алмазу на початковому етапі спікання пов’яза-
но з переважанням процесу пластичної деформації зерен.

При тривалому спіканні спостерігається звуження дифракцій-
них ліній, що свідчить про переважний перебіг процесу відпалу
дефектів структур. Із збільшенням потужності струму нагрівання
збільшується швидкість зростання температури в реакційному
об’ємі апарату високого тиску, що супроводжується прискоренням
процесів пластичної деформації і відпалу дефектів структури.

При спіканні зразків композиту алмаз-силіцій карбід методом
просочування встановлено, що ширина дифракційних ліній алмазу
311 зростає до моменту просочування мікропорошків кремнієм. На
наступних етапах спікання системи алмаз-кремній величина 311 не
змінюється. Імовірно, після заповнення простору пор рідким крем-
нієм алмазні зерна знаходяться в стані гідростатичного стиснення
і пластична деформація припиняється. Пластична деформація
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алмазних зерен відбувається на початковому етапі композиту до
моменту просочування мікропорошків кремнієм.

При дослідженні кінетики просочування алмазного мікропо-
рошку кремнієм визначено значення коефіцієнту просочування 
р = 14,4 мм2/с у температурному інтервалі 1178–1393 К, яке на три
порядки перевищує аналогічну величину при атмосферному тиску,
що свідчить про високу швидкість проникнення рідкого кремнію
в порову алмазну структуру в умовах високого тиску 8,5 ГПа. Це
зумовлюється тим, що рушійною силою міграції рідкого кремнію
в поровий простір мікропорошків в даному випадку є не лапласів-
ський капілярний тиск, а градієнт тиску ΔР, який фактично рівний
тиску в реакційному об’ємі апарату високого тиску.

При дослідженні кінетики карбідоутворення методом рентге-
нофазового аналізу встановлена залежність вмісту елементарного
кремнію (мас.%) і продукту реакції -SiC (мас.%) в зразках компо-
зиту від тривалості спікання.

В результаті досліджень встановлені характерні особливості
формування композиту зі структурою взаємопроникних каркасів
алмазу й силіцій карбіду, що визначаються послідовними процесами:

– холодне ущільнення алмазних мікропорошків під дією ви со -
кого тиску 8,5 ГПа;

– пластична деформація алмазних зерен зі зростанням темпе-
ратури до моменту просочування алмазних мікропорошків кремнієм;

– просочування кремнієм пресовки алмазних мікропорошків;
– взаємодія алмазу і кремнію з утворенням фази -SiC;
– твердофазне спікання системи алмаз-силіцій карбід.
Отримані результати є важливими для практичного застосуван-

ня композиту алмаз-силіцій карбід в якості матеріалу для високо -
швидкісного різального інструменту.

КІНЕТИКА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЙ 
ЗАРОДЖЕННЯ КРИСТАЛІВ

Дармостук М.О.

ІІІ курс, група ХТ-15.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

В області досліджуваних концентрацій WO3 залежність кіль-
кості кристалів бронзи (Z), що виникає на катоді, від густини струму
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має екстремальний характер. Це найчіткіше виражено в області
концентрацій 25–35 мол.% WO3. Максимум кількості кристалів
стає чіткішим, вищим, гострішим і зсувається в область вищої гус-
тини струму при зниженні температури. Подальше підвищення
густини струму призводить до зменшення кількості кристалів аж до
того, що на катоді виникає один кристал (табл. 1). При цьому він
переростає в дендрит, що росте перпендикулярно поверхні катода
за напрямом <111>. При концентраціях WO3 вище 45 мол.% залеж-
ність z — i стає такою, що монотонно зростає. При малій густині
струму (на ділянці кривої z — i, яка зростає) число кристалів, що
виникають на електроді, залежить від його матеріалу. На платино-
вому катоді утворюється більше кристалів, ніж на іридієвому.

Таблиця 1
Густина струму, необхідна для отримання на іридієвому і платиновому
катодах одиничних кристалів бронзи у розплавах системи Na2WO4 – WO3

Примітка: прочерки означають, що густина струму одиничних
кристалів не досягнута.

Літературні дані про йонний склад розплавів Na2WO4 – WO3
суперечливі. Як випливає з діаграми плавкості, розплави, що міс-
тять менше 50 мол.% WO3, є сумішами нормального вольфрамату
і дивольфрамату натрію. Обидві ці сполуки плавляться конгруен-
тно, що дозволяє припустити збереження в розплаві вхідних в них
аніонних угрупувань WO4

2–  і W2O7
2–, принаймні, для не дуже високих

WO3,
мол.%

t, °C

iмін iмакс

А/см2

Ir Pt Ir Pt 
20 650 0,020 0,005 1,7 2,0

750 0,025 0,018 1,0 1,3
800 0,030 0,020 0,28 0,3

40 750 0,020 0,012 – –
800 0,025 0,025 1,5 1,8
850 0,040 0,030 0,7 1,0

60 800 0,045 0,030 – –
850 0,050 0,040 – –
900 0,060 0,050 1,5 1,7
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температур. Розплав, що містить 65 мол.% WO3, можливо, містить
також інші полівольфрамат-іони. У повітряній атмосфері вольфрам
в розплаві знаходиться в шестивалентному стані. У розплаві, рівно-
важному з бронзою, невелика частка іонів вольфраму знаходиться
у відновленому стані. Про це свідчать залишкові струми виділення
бронзи на катоді, які співпадають із струмами, при яких пригнічу-
ється корозія кристалів бронзи (табл. 2). Судячи за залишковими
струмами, концентрація йонів вольфраму нижчих валентних форм
у розплаві, рівноважному з бронзою, підвищується із збільшенням
концентрації WO3 в початковому розплаві і температури. 

Таблиця 2
Залишкові струми (корозії) натрій-вольфрамових бронз

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИВІВ МОЛІБДЕН КАРБІДУ 

ТА ЦИРКОНІЙ ДИБОРИДУ

Демочко М.В.

ІІІ курс, група ХТ-15.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

Зовні покриви — темно-сірі дрібнокристалічні осади зі стовп -
частою структурою. Концентрація металевих добавок за даними
мікрорентгено спектрального аналізу, включаючи Al, Cr, Ni і Fe, ста -
новила 2 · 10–2–5 · 10–4 мас.%, що не впливає на структуру покривів.
Відсутність оплавлень під час різних якісних випробувань — непрямий

t, °C

iзал (мА/см2) при концентрації WO3

20 30 40 50 60
мол.%

650 1 – – – –

700 3 4 – – –

750 5 7 9 11 –

800 10 11 14 18 23

850 – 18 22 25 32

900 – – – 30 40
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критерій високої міцності зчеплення. Пористість покривів визнача-
ли, накладаючи на поверхню зразків сталей Ст. 3 і 45 фільтрувальний
папір, просочений розчином калій гексаціаноферату (ІІІ). Середня
кількість пор на 100 см2 за оптимальних режимів нанесення покри-
вів звичайно 4–7, що свідчить про їх практичну безпористість.

Таблиця 1
Негативний показник зміни маси (K¢m) і середня швидкість корозії

(K¢v) основи із сталі Ст. 3 та сталевих зразків з покривами вольфрам
карбіду (K¢m, K¢v)

Мікротвердість покривів молібден карбіду становила 18–19,
вольф рам карбіду 29–31, цирконій дибориду 31–32 ГПа. Дифузійна
зона, яка забезпечує адгезію покриву з основою, підтверджена якіс-
ним і напівкількісним мікрорентгеноспектральними аналізами
шліфів поперечних перерізів на електронному зонді МS-46 «Саmе -

 
 

K m K m K v K v K m / K m 
, 

  /( 2 ) /  

3% NaCl 0,58 0,66 
0,047  
0,056 

0,65 0,750
0,045  
0,054 

12 16 
, 

 4 
 HCl 

(9,5 . 
.),  

 = 70 80  

599 689 0,78 1,15 571 657 0,74 1,09 520 882 
 
, 

 4 

 H2SO4 
(9,5 . 

.),  
 = 70 80  

265 282 0,25 0,27 297 317 0,24 0,25
1018  
1128 

, 
 5 

 
H3PO4,  

 = 70 80  
530 571 0,25 0,27 542 594 0,24 0,26 1960 2290

, 
 5 

HCl . 332 370 1,04 2,29 373 415 0,99 2,18 143 360 
, 

 8 

H2SO4 . 5,26 6,04 0,02 0,03 5,91 6,78 0,02 0,03 146 232 
, 

 5 

H3PO4 . 13 15 0,10 15 17 0,09-0,15 85 150 
, 

 5 
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са». Покрив плавно переходить в основу, що підтверджують сте-
реосканограми відколів покритих зразків.

На зносо- і абразивну тривкість випробовували зразки сталі 45
з різними покривами. Контртіло-загартована сталь. У результаті
нанесення карбід-молібденових покривів зносотривкість зразків
збільшилася в 5–7 разів, карбід-вольфрамових — у 6–9, а диборид-
цирконієвих — у 8–11 разів. Абразивна тривкість зразків сталі 45
з покривами молібден карбіду зросла в 4–6 разів, вольфрам карбіду —
в 7–8, цирконій дибориду — у 8–10 разів.

Корозійну стійкість виробів зі сталі Ст.3, покритих W2C і ZrВ2,
перевіряли в 3%-му розчині натрій хлориду протягом 96 год, у кон-
центрованих НСl (38 мас.%), Н2SO4 (95,1 мас.%) і Н3РО4 (85,9 мас.%)
кімнатної температури впродовж 20 год; нагрітих до 353 K і розведе-
них до 9,5 мас.% розчинів цих же кислот протягом 8,5 год. Швид кість
корозії оцінювали за втратою маси. Результати корозійних ви про -
бувань з відповідними групами і балами стійкості наведені в табл. 1.
Корозійна стійкість виробів зростає в 10–3000 разів порівняно з осно-
вою, а в певних середовищах покриті зразки практично не кородують.

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЛІЗУ НА СКЛАД
І СТРУКТУРУ ПОКРИВІВ МОЛІБДЕН КАРБІДУ

ТА ЦИРКОНІЙ ДИБОРИДУ

Дмитренко О.Ю.

ІІІ курс, група ХТ-15.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

Для розплаву NaCl–LiF (3:1 мас.%) визначено області потен-
ціалів виділення вольфраму, вуглецю і вольфрам карбіду. Вольфрам
відновлюється з вольфрамат-іона за потенціалу на 100–150 мВ не -
гативніше, ніж вуглець з карбонат-іона. Вольфрам і вуглець здатні
утворювати два карбіди — WC і W2C. Досягти кристалізації WC у ви -
гляді суцільного осаду практично неможливо через деякий надлишок
вільного вуглецю, який пасивує фронт росту осадів під час електролі-
зу. Тому для кристалізації вольфрам карбіду у вигляді суцільного осаду
необхідний детальніший контроль електросинтезу в режимі одержан-
ня W2C. Експерименти при 1173 K показали, що для осадження
покривів вольфрам карбіду можна використовувати розплав, що міс-
тить 5 мас.% Na2WO4. За вмісту Na2CO3 до 0,2 мас.% на катоді виділя-



257

та нанотехнології Секція 16.2

ються суцільні осади сплавів W–W2C, склад яких та кож залежить від
концентрації карбонату. За концентрації 0,2–0,5 мас.% формуються
суцільні осади W2C, за 0,5–1,0 мас.% — суцільні осади W2C–WC, а за
ще більших концентрацій — незчеплений осад W2C–WC.

Для вивчення впливу інших параметрів електролізу на властивос-
ті та структуру покривів W2C оптимальним є розплав NaCl–LiF —
5,0 мас.% Na2WO4 — 0,4 мас.% Na2CO3. Суцільні осади отримано
при 1073–1323 K. За нижчих температур разом з металом чи карбі-
дом осаджуються оксиди вольфраму. Добре зчеплені рівномірні без -
пористі покриви сформовано за катодної густини струму 2–15 А/дм2

і швидкості осадження 2–20 мкм/хв (рис. 1). Вихід покривів W2C за
струмом — до 40–50%, їх товщина — до 50 мкм. Незначний вихід
покриву за струмом обумовлений порушенням фронту росту осаду
в результаті його пасивації літій оксидом, який утворюється під час
електродної реакції. Надалі карбід осаджується у вигляді і покриву,
і порошку із загальним виходом, близьким до 100%. Товщина по -
кривів не перевищує 50 мкм.

Крупнокристалічну структуру покривів здрібнювали реверс ним
режимом електролізу. Відношення тривалості катодного й анод ного
імпульсів τ1/τ2 змінювали в межах 30–60, тривалість анодного пе -
ріоду становив 0,5–1,5 с, густина струму — 15–50 А/дм2. Так вдало-
ся збільшити товщину карбідного покриву до 100 мкм. Оптимальні
параметри реверсного режиму: τ1 = 45 с, τ2 = 1,5 с, і1 = 8...10 А/дм2,
і2 = 20...30 А/дм2.

Рис. 1. Залежність швидкості осадження покривів (а) і виходу за струмом (b)
на зразках сталі Ст. 3 від густини струму: 1 — покрив Mo2C; 2 — W2C; 3 — ZrВ2

На основі хроновольтамперометричних досліджень встановле-
но, що для забезпечення стійкого розряду спільних комплексів цир -
конію і бору необхідно підтримувати в розплаві KСl–NaCl молярне
співвідношення [Zr(IV) + B(III)] : [F–] > 1:4 (за співвідношення
[Zr(IV)] : [B(III)] = 1:2). При цьому високотемпературний електро-
хімічний синтез призводить до виникнення однорідної фази цирко-
ній дибориду в широкому інтервалі густин струму. Абсолютна сумар-
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на концентрація Zr(IV) і B(III) в електроліті (в інтервалі 0,6–30 мас.%)
не впливає на cклад продукту і техніко-економічні показники про-
цесу. Встановлено, що температурний поріг початку синтезу в до -
сліджуваному розплаві складає 923–943 K, інтервал оптимальних
температур для одержання покривів — 1073–1173 K за катодної гус-
тини струму 5–20 А/дм2.

ТЕРМОДИНАМІЧНА ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ
ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ СПОЛУК

З ВОЛЬФРАМАТНИМИ РОЗПЛАВАМИ

Драгун Ю.О.

ІІI курс, група ХТ-18.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

У літературі є мало відомостей про хімічні взаємодії вольф ра -
матних розплавів з різними кисневмісними сполуками. Нами було
проведено термодинамічні розрахунки можливих реакцій взаємодії
різних сполук з вольфраматом натрію. У табл. 1 наведено реакції,
в основному, із значеннями GТ < 0. 

Видно, що із групи боровмісних оксигенових сполук з вольф ра -
матним розплавом імовірно не повинен взаємодіяти натрій ме таборат
(NaBO2). Під час взаємодії вольфраматного розплаву з бор (III) окси -
дом реакція переважно відбуватиметься за напрямком (1). Із групи
фосфоровмісних оксигенових сполук з вольфраматним розплавом
не повинен взаємодіяти натрій фосфат Na3PO4. Під час взаємодії
фосфор (V) оксиду з вольфраматним розплавом реакція ймовірно
буде відбуватися за напрямком (7), натрій метафосфату NaPO3 — за
напрямком (8). Із групи сульфуровмісних оксигенових сполук
з вольфраматним розплавом імовірно не повинен взаємодіяти натрій
сульфат. Реакції взаємодії карбонатів літію й натрію, карбон ди -
оксиду з вольфраматними розплавами мають GТ >> 0. Оксиди
хрому (VI), молібдену (VI), вольфраму (VI) будуть взаємодіяти із ци -
ми розплавами з утворенням димерних сполук.

Хоча виконані термодинамічні розрахунки лише припускають
мож  ливість перебігу реакцій для вольфраматних розплавів, проте вони
можуть бути досить корисними під час пояснення моделі йонного
скла ду розплаву. Відповідно до розрахунків найбільш енергетично ви -
 гід      ни   ми у більшості випадків є реакції з утворенням дивольфраматних
сполук.
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ТЕРМОДИНАМІКА РОЗПЛАВЛЕНИХ
ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СИСТЕМ З ЕЛЕКТРОДАМИ

З МЕТАЛІВ VI-B ГРУПИ І ЇХ КАРБІДІВ

Дуб С.І.

ІІI курс, група ХТ-18.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

Під час перебігу в системі оборотного процесу за ізотермічних
умов та сталого тиску змінювання енергії Гіббса (ΔG), ентальпії
(ΔН) і ентропії (ΔS) пов’язані співвідношенням ΔG = ΔН – Т × ΔS.
З термодинаміки відомо, що

Тоді 

Зниження енергії Гіббса електрохімічної системи дорівнює мак -
симальній роботі ΔА, яку може здійснити система, а ця максимальна
робота дорівнює добутку напруги системи на кількість електрики,
тобто ZFE: –ΔG = ΔA = ZFE. Здійснювана системою електрична
робота може бути більшою, меншою або рівною зміні ентальпії за -
лежно від знаку температурного коефіцієнта напруги. Як приклади
розглянуто наступні електрохімічні системи з водними електролітами:
Zn|ZnCl2(вод.), AgCl(тв.)|Ag; Pb|(CH3COO)2 Pb(вод.)||(CH3COO)2Cu(вод.)|Cu;
Hg|HgО, KOH||KCl, Hg2Cl2|Hg. Значення ентальпії для хімічних реак-
цій у цих системах визначені з електрохімічних і термохімічних ви -
мірювань, добре узгоджуються між собою. Це є одним із критеріїв
оборотності наведених систем.

Як приклади для електрохімічних систем з розплавленими
елект ролітами розглядають оборотні системи з електродами з мета-
лів VI-B групи та їхніх карбідів (табл. 1). Оборотність електрохіміч-
них реакцій на відповідних металевих і карбідних електродах:
М(МО2)|Na2WO4-MO3(M-MO,W); Cr2O3|NaCl-Na3AlF6-K2CrO4; M|NaCl-
Na3AlF6-Na2MO4(M-Mo,W); Mo2C|Na2WO4-MoO3-Li2CO3, WC|Na2WO4-
WO3-CO2 — не викликає сумнівів. Застосовувані в якості електродів
порівняння кисневі електроди Pt(O2)|Na2WO4-0,2 WO3 і Pt(O2)|NaCl-
Na3AlF6-0,1 Na2MO4 (M-Cr,Mo,W) у розплавлених середовищах, на від -
міну від водних розчинів, є оборотними електродами. Потенціал та ких
електродів визначається парціальним тиском кисню й активністю
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оксигеновмісних іонів. Для вимірювань під надлишковим тиском
карбон диоксиду нами вперше застосовано оборотний вольфрамо-
вий електрод порівняння W|Na2WO4-0,2 WO3, потенціал якого не
за лежить від тиску, а визначається активністю йонів вольфраму.
Дифузійний потенціал на межі двох розплавлених фаз для цих елект -
родів порівняння у разі використання -Al2O3 діафрагм є мізерно
малим і не впливає на значення напруг систем.

Умови вимірювань (склад розплавів, матеріали електродів, тем -
пература) і експериментальні дані (значення ЕРС досліджуваних роз -
плавлених систем та їх температурних коефіцієнтів) взяті з отри маних
нами даних. Значення Нтермод взято з літературних даних і наших
вимірювань.

Системи (1, 3, 6–10) мають негативний температурний коефі-
цієнт і реакції в них відбуваються зі зменшенням ентальпії (екзо-
термічні реакції). Електрична робота, яку можуть здійснити такі
системи, менша, ніж Н. Розрахунки дають значення зміни енталь-
пії систем, дуже близькі до відповідних значень Н, одержаних
з термохімічних вимірювань. У системі (1) 88,5% виділюваної теп-
лоти витрачається на здійснення електричної роботи, а 11,5% роз-
сіюється або нагріває систему. У системах (3, 6–10) на електричну
роботу перетворюється відповідно 84,8; 38,3; 26,4; 30,9; 92,0 і 60,2%
від теплоти, що виділяється. Температурний коефіцієнт напруг сис-
тем (2, 4, 5, 11) і (12) є позитивним. Відповідно до цього на елек-
тричну роботу перетворюється не тільки вся теплота, що виділяєть-
ся під час перебігу реакції, але й частина теплоти, поглиненої
з навколишнього середовища. Значення ентальпії, що визначено
з електрохімічних і термохімічних вимірювань, добре узгоджуються
один з одним. Їх відповідність є одним із критеріїв оборотності
досліджуваних електрохімічних систем.
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СТАН ПРОБЛЕМИ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ
ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИВІВ НА ОСНОВІ СПЛАВУ

НІКЕЛЬ-КОБАЛЬТ ТА РОЗРОБКА МЕТОДИКИ 
ЇХ ОТРИМАННЯ

Дубовик С.П.

І курс, група АТ-18-1м, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Стан проблеми. У зв’язку з необхідністю застосування деталей
сучасних машин з порівняно дешевих конструкційних матеріалів та
зменшення витрат кольорових металів, нержавних сталей та жарос-
тійких сплавів стає проблема збільшення рівня технологічних влас-
тивостей функціональних покривів.

Одним із шляхів одержання гальванічних покривів з покраще-
ними фізико-механічними та хімічними властивостями є електроо-
садження композиційних електролітичних покривів (КЕП), яке
останнім часом сформувалось у самостійну галузь функціональної
гальванотехніки.

Проблема отримання покривів з наперед визначеними власти-
востями потребує не лише фундаментальних досліджень кінетики
складних електродних процесів, які супроводжують формування
КЕП, але й вивчення структури покривів, як зв’язувальної ланки
між умовами електролізу та властивостями покривів. Актуальним
є також вивчення додаткових умов, що модифікують властивості
КЕП, зокрема термічної обробки композиційних покривів з метою
формування їх остаточної структури.

Актуальними завданнями проблематики одержання КЕП на
основі сплаву нікель-кобальт є:

1) дослідження особливостей структури та субструктури КЕП
на основі сплаву нікель-кобальт;

2) встановлення залежності вмісту часток дисперсної фази від
умов електролізу;

3) вивчення впливу температури випалу на фізико-хімічний
стан кристалічної матриці та твердих дисперсних часток КЕП;

4) дослідження закономірностей впливу термічної обробки на
фізико-механічні та хімічні властивості КЕП з різними частками
наповнювача.

Методика досліджень. Для досліджень були обрані композиційні
електролітичні покриття на основі сплаву нікель-кобальт (кобальт
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ста новив 40% мас.) з дисперсними частками оксидів алюмінію, хрому
та каоліну. Середній розмір часток наповнювача становив 5÷7 мкм.

Крім традиційних електрохімічних методів досліджень (поляри -
заційні вимірювання на стаціонарному електроді, реєстрація пар-
ціальних поляризаційних кривих), застосовували комплекс прямих
фізичних методів дослідження структури покривів: металографію,
елект ронну мікроскопію та рентгеноструктурний аналіз. Мор фоло гію
поверхні росту покривів вивчали на сканувальному електронному
мікроскопі. Межу міцності, відносне подовження та мікротвердість
покривів вивчали методами механічних досліджень. Окалино стій -
кість покривів визначали термогравіметричним методом.

Корозійну стійкість та захисну здатність КЕП визначали через
витримку КЕП у агресивному середовищі.

НАНОТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ОБРОБНИХ
І ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ

Животок В.Л.

I курс, група ХТ-18-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Важливий напрям практичного застосування нанотехнологій
в будівництві — різного роду обробні і захисні покриття, засновані
на реалізації ефекту лотоса та біоцидні матеріали. Так, в 2009 році
німецька компанія Nanogate Technologies GMBH із р. Саарбрюккен
перемогла у конкурсі на розробку покриття, що самоочищається,
для кераміки WunderGlass, оголошеному концерном Duravit AG.

На виставці CEVISAMA–2015 в Іспанії був показаний ще один
продукт — покриття для плитки Sekcid, розроблене у результаті стра-
тегічного партнерства із іспанським концерном Torrecid S.A. — одним
зі світових лідерів у сфері виробництва фрити (керамічних сплавів)
і глазурі для керамічної промисловості. В даний час йде робота над
продуктом Cleartec для душових кабін фірми Duscholux GMBH.

У асортименті матеріалів забарвлень німецької фірми Alligator
з’явився інноваційний матеріал, розроблений на основі нанотехно-
логії, — фасадна силікатна фарба Kieselit-Fusion із унікальними ха -
рактеристиками. Вона була вперше представлена на виставці в Кель ні
у 2015 року. Матеріал із наноструктурою забезпечує високу адгезію
покриття не тільки до мінеральних типів підкладок, але і до органічних
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підстав. Завдяки надмалим розмірам частинок досягається також
висока міцність і стійкість покриття до зовнішніх дій, зокрема до
мокрого стирання (клас 1 згідно EN 13300). Комбінація пігментів-
наповнювачів у поєднанні із наноструктурною поверхнею є вирі-
шальною для фотокаталітичної дії фарби — бруд на забарвленій
поверхні розпадається завдяки дії світла. Поєднання нанострукту-
ри і світлостійких пігментів забезпечує як високу насиченість
кольору, так і стійкість покриття до ультрафіолетового випроміню-
вання в цілому, що дозволяє фасаду будівель і споруд довгий час
зберігати первозданний зовнішній вигляд. Коефіцієнт вологопо -
глинання цієї фарби, рівний 0.09 кг/м2 × ч, гарантує захист від дощу.
Дана характеристика дуже затребувана у російських кліматичних
умовах. Коефіцієнт паропроникності фарби, рівний 0,001 м, забез-
печує максимальний ступінь «дихання» стін, повністю підтримую-
чи природний режим вологості.

Унаслідок високої проникаючої здібності до діоксиду вуглецю,
яка украй необхідна для процесів карбонізації вапна, забезпечуєть-
ся зміцнення та збереження вапняних штукатурок і старих кладко-
вих розчинів.

На основі біохімічного методу створена технологія синтезу на но -
часток срібла, стабільних у розчинах та в адсорбованому стані. Нано -
частки срібла володіють широким спектром антимікробної (біоцидно-
го) дії, що дозволяє створювати широку номенклатуру продукції із
високою бактерицидною і вірулентною активністю. Вони можуть ви -
ко ристовуватися для модифікування традиційних і створення нових
матеріалів, дезинфікувальних та мийних засобів, а також косметичної
продукції при незначній зміні технологічного процесу виробництва.

Наночастки срібла синтезують у водному і органічному розчині,
наносять на поверхню і вводять у структуру матеріалів, додаючи їм
антимікробні властивості. Антимікробна дія лакофарбових по крит -
тів із наночастками срібла підтверджена при натурних випробуван-
нях. Організовано дрібносерійне виробництво розчинів наночас-
ток срібла у лабораторних умовах, налагоджений випуск біоцидних
лакофарбових матеріалів (на основі пентафталевих емалей і водо-
дисперсійних фарб) і зубної пасти. Антимікробні фарби із наночас-
тками срібла у порівнянні із аналогічною продукцією з добавками
похідних полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) безпечніше і дешев-
ше у виробництві, тому в даний час фарби із включенням наночас-
ток срібла часто застосовуються для створення високого бактери-
цидного ефекту.
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ВПЛИВ УМОВ ЕЛЕКТРОЛІЗУ НА ФОРМУВАННЯ
КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОКРИТТІВ

Зембицький О.А.

I курс, група АТ-18-1м, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Вимірювання парціальних струмів виділення нікелю та кобаль-
ту при спільному та роздільному відновленні показали, що, навіть
при відсутності твердих дисперсних часток, спільне відновлення
нікелю та кобальту приводило до змінення відповідних парціаль-
них струмів. Так, якщо при фіксованому значенні потенціалу стру-
ми iNi та iCo складали відповідно 17 та 24 мА/см2 (роздільне віднов-
лення), то при спільному розряді іони нікелю відновлювались із
значною деполяризацією (iNi = 34 мА/см2). Парціальний струм по
іонах кобальту знижувався до 15 мА/см2.

При спільному відновленні, певно, атоми кобальту зазнавали
великих труднощів при вбудові у кристалічну гратку осаду, що фор-
мувався, через що й спостерігали зменшення значення іСо.

При відновленні сплаву нікель-кобальт у присутності диспер-
сних часток поляризаційні криві відновлення окремих компонен-
тів сплаву мали різний хід у випадку наявності у електроліті-сус-
пензії часток Al2O3 каоліну та Cr2O3.

Не існувало кореляції між видом часток дисперсної фази та їх
впливом на спільне осадження іонів, що формували матрицю спла-
ву. Разом з тим, наявність часток твердої фази у електроліті помітно
впливала на величину парціального струму відновлення кобальту.
У ряду Cr2O3 → Al2O3 → каолін величина iCo збільшувалась, причому
найбільший вплив спостерігався у випадку часток каоліну. Пар ці аль -
ний струм по іонах нікелю у цей час знижався в порівнянні з відпо-
відним значенням iNi при спільному відновленні без часток дисперс -
ної фази. Таким чином можна стверджувати, що наявність твердих
часток у розчині сприяла переважному відновленню у сплав ко бальту.
Цей факт, певно, пов’язаний з переважною адсорбцією на частках
дисперсної фази іонів Со2+.

Визначено, що кількість часток дисперсної фази оксидів алю-
мінію та хрому значно залежала від потенціалу катоду. У вивченому
ді апазоні потенціалів кількість часток оксиду хрому поступово змен -
шувалась з 20 до 10% мас. У той же час залежність кількості часток
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оксиду алюмінію від потенціалу катоду була принципово інша:
кількість часток Al2O3 збільшувалась з 5 до 13% мас.

Як виявилось, кількість часток каоліну у матриці сплаву прак-
тично не залежала від величини катодного потенціалу, певно, елект -
рохімічні фактори не впливали на процес формування композицій-
ного електролітичного покриття (КЕП) у присутності часток каоліну.

Антибатний хід залежностей вмісту часток Al2O3 та Cr2O3 у мат-
риці сплаву був пов’язаний, перш за все, з різними електричними
властивостями дисперсних часток. Оксид хрому є, як відомо, елек-
тропровідним матеріалом, таким чином в процесі електролізу він
виконував роль струмопровідної підкладки, на якій відбувався роз-
ряд та кристалізація іонів. В умовах зменшення величини катодного
потенціалу швидкість відновлення металу матриці підвищувалась,
та, відповідно, збільшувалась вірогідність зарощування часток ме -
талом матриці. В результаті загальний вміст часток у покритті мав
зменшуватись, що і спостерігали експериментально.

У випадку часток Al2O3, адсорбція на них іонів кобальту, певно,
була переважним фактором у загальному механізмі формування КЕП,
який визначав входження часток у приелектродний шар та утримання
їх на поверхні осаду, що формувався. В умовах збільшення величини
негативного потенціалу катоду процес включення до осаду часток
про тилежного заряду полегшувався. Таким чином, вміст часток окси-
ду алюмінію у покритті підвищувався з ростом катодної поляризації.

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ СПЛАВУ

НІКЕЛЬ-КОБАЛЬТ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЧАСТОК
НАПОВНЮВАЧА

Кашуба Р.О.

I курс, група АТ-18-1м, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Дослідження морфології поверхні росту композиційних покрит -
тів показали, що введення дисперсних часток мікронного розміру
до матриці сплаву приводило до істотного подрібнення рельєфу
поверхні осадів, а також до підвищення суцільності шарів, безпосе-
редньо прилеглих до зовнішньої поверхні.

Як показав рентгенофазовий аналіз, матриця композиційного
електролітичного покриття (КЕП) є твердим розчином кобальту у ні -
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келі з гранецентрованою кубічною кристалічною граткою. Було вста -
новлено, що електролітичні осади сплаву нікель-кобальт, одержані без
твердих часток, складались з чітко сформованих кристалітів з волок-
нистою структурою та чіткими міжзерновими межами і середнім
поперечним розміром зерен 6÷7 мкм. Виявлено, що осадження спла-
ву нікель-кобальт з електролітів- суспензій, що містили тверді дис-
персні частки оксидів алюмінію, хрому та каоліну, приводило до
одержання щільних осадів з однорідним розподілом дисперсних час-
ток в об’ємі матриці сплаву для всіх видів композиційних покриттів.

Було встановлено, що осади композиційних покриттів мали
більш дрібнокристалічну структуру (середній розмір зерен становив
1÷3 мкм), ніж сплав нікель-кобальт, одержаний без твердих часток,
але волокнистий характер мікроструктури КЕП був менше вираже-
ний. Подрібнення мікроструктури композиційних покриттів під-
тверджено результатами електронно-мікроскопічних досліджень
тонкої структури.

Крім того, електронномікроскопічні дослідження КЕП дали
змогу зробити висновок, що в присутності дисперсних часток
в електроліті умови електрокристалізації сприяли утворенню двій-
никових та дислокаційних меж у процесі росту кристалітів. 

Отже, ступінь дефектності структури матриці композиційних
покриттів був значно вищим за ступінь дефектності сплаву нікель-
кобальт, одержаного без наповнювачів. Про це ж свідчили результати
рентгеноструктурного аналізу, згідно з якими, розмір областей коге-
рентного розсіювання (ОКР) матриці КЕП менший, а густина дисло-
кацій відповідно вища за аналогічні параметри сплаву нікель-кобальт,
одержаний без дисперсних часток. При цьому, найбільший вплив на
параметри субмікроструктури чинили частки оксиду алюмінію.

ЗМІНА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОКРИТТІВ

У РЕЗУЛЬТАТІ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ

Климковський М.А.

I курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Встановлено зміну характеру розподілу дисперсних частинок
в об’є мі матриці композиційних електролітичних покриттів (КЕП),
які пройшли термічну обробку. На підставі результатів аналізу
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мікрошліфів покриттів виявлено, що середній радіус дисперсних
частинок для всіх випалених КЕП збільшився, а кількість частинок
в одиниці об’єму зменшилась.

Аналіз одержаних даних показав, що в результаті термічної об -
робки в об’ємі композиційних покриттів разом з процесом рекрис-
талізації матриці мали місце явища дифузійного характеру:

– зникнення дрібніших частинок;
– коагуляція дисперсних частинок;
– сфероїдизація частинок;
– зменшення концентрації частинок в одиниці об’єму.
Про збільшення розмірів дисперсних частинок у відпалених

композиційних покриттях свідчить також про ріст інтенсивностей
ліній спектрів основних хімічних елементів частинок.

За рахунок дифузійних процесів у результаті термічної обробки
в об’ємі композиційних покриттів, очевидно, відбувалось деяке
легування матриці елементами дисперсних частинок, що підтвер-
джувалось результатами локального хімічного аналізу. При дослід-
женні термооброблених композиційних покриттів, які містили
каолін, виявлено присутність елементів дисперсних частинок (Al та
Cr) у матриці на відстані до 1 мкм від частинки у кількостях відпо-
відно 0,31 та 0,96% об. У той же час ці елементи поблизу частинок
у невідпалених покриттях не ідентифіковані.

При повітряному розмішуванні електроліту — суспензії несу-
цільності між частками та матрицею містили певну кількість кис -
ню. Термічна обробка одержаних покриттів при низькому тиску
кисню призводила до внутрішнього окиснення матеріалу матриці,
який межував з частинками, з утворенням оксидів нікелю та ко -
бальту та наступною взаємодією цих оксидів з матеріалом частинок
з утворенням сполуки зі структурою шпінелі за схемою:

2Ni + O2 = 2NiO

NiO + Al2O3 = NiAl2O4

Відомо, що шпінелі такого складу — це кристали блакитного
кольору, що й було виявлено експериментально. Одержані резуль-
тати досліджень дають змогу стверджувати, що дифузійні процеси
в об’ємі композиту в результаті термічної обробки призвели до
зміни стану граничної зони між частинками та матрицею. Якщо до
термічної обробки ця зона являла собою гетерогенну межу поділу
«частинка — матриця» за відсутності когерентності, то в результаті
відпалу між частинками та сплавом матриці утворилась перехідна
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зона: матриця → NiO(CoO) → NiAl2O4 (реакційний шар) → Al2O3.
Наявність перехідної зони між дисперсними частинками наповню-
вача та матрицею, очевидно, стала причиною покращення адгезії
часток до матеріалу матриці.

Змінена структурного стану кристалічної матриці КЕП та стану
межі поділу «частинка-матриця» в об’ємі покриття істотно вплива-
ють на фізико-механічні та хімічні властивості КЕП на основі спла-
ву нікель-кобальт. Було встановлено, що мікротвердість покриттів,
які пройшли термічну обробку, зменшувалась з ростом температу-
ри відпалу. Було помічено, що межа міцності термооброблених
КЕП залежала від виду наповнювача.

Виявлено збільшення окалиностійкості композиційних по крит -
тів з ростом температури відпалу. 

Визначено, що корозійна стійкість композиційних покритів
з ка оліном після відпалу при 999 °С виявилась найбільшою серед
усіх вивчених покриттів.

КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ
НА НІКЕЛІ З КОРУНДОМ, КАРБІДОМ КРЕМНІЮ,

ДИСУЛЬФІДОМ МОЛІБДЕНУ, ОКСИДОМ І НІТРИДОМ
КРЕМНІЮ ТА ПОЛІМЕРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 

Кобченко В.О.

I курс, група ХТ-18-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент

Великий інтерес дослідників викликають функціональні влас-
тивості композиційних електрохімічних покриттів (КЕП). Такі влас -
тивості, як твердість, електричний опір і стійкість проти корозійної
дії залежать від стану міжкристалітних меж між зернами дисперсної
фази і металевою матрицею. Високу корозійну стійкість мають нео-
рієнтовані нанокомпозиційні нікелеві покриття з частинками
корунду. Згідно з даними, частинки Al2O3, включаючись у нікелеву
матрицю, екранують її поверхню і за рахунок цього гальмують ко -
розію. Аналогічний ефект спостерігається при використанні SіC як
дисперсної фази. Показано, що нікелеві покриття володіють дуже
високою зносостійкістю і твердістю, якщо в них включаються на но -
розмірні частинки. Застосування імпульсного струму при осадженні
КЕП нікелю — нанорозмірного SіC дозволяє підвищити швидкість
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убудовування дисперсних частинок у покриття і знизити їх внут-
рішню напругу. За допомогою попередньої обробки SіC в HF, а SiO2
в HNO3 можна значно підвищити «включуваність» цих частинок
в нікелеве покриття, що осаджується із сульфаматного електроліту.
Механізм включення SіC в частинку нікелю а, отже, і швидкість
вбудовування, при низькій щільності струму визначається адсор-
бцією, а при високих — транспортом частинок другої фази. У при-
сутності частинок SіC в електроліті збільшується вихід за струмом
нікелю, проте, ступінь текстурування КЕП нікелю — SіC становить
15–90% від характерної для чистих нікелевих покриттів. Ймовірно,
що при осадженні КЕП на катоді адсорбуються не тільки катіони
нікелю та частинки карбіду кремнію, але і водень. Аналіз структури
нікелю — SіC покриттів струму свідчить, що об’ємний зміст дис-
персної фази за товщиною осаду нерівномірний і міняється від 37%
у нижніх шарах до 14% у верхніх. Проте, застосування КЕП нікель —
SіC підвищує ресурс роботи циліндрів двигунів внутрішнього згоран-
ня за допустимим зносом в 2–2.5 рази. Твердість нікелю — SіC
покриттів зростає при збільшенні температури електроліту. Для зни -
ження коефіцієнта тертя і підвищення зносостійкості КЕП нікелю —
SіC і нікелю — Al2O3 в електроліт може бути додатково введена дис-
персна фаза дисульфіду молібдену.

При співосадженні нікелю з MoS2 отримують покриття, що
самозмащуються. Вміст дисульфіду молібдену в композиційних
покриттях, обкладених з фторборатного електроліту, досягає 35.5%,
але із зростанням рН і температури електроліту ця кількість знижу-
ється. Ефект сухого мастила виявляється також при включенні
в нікелеві покриття графіту і нітриду бору, причому використання
останнього є найбільш ефективним.

КЕП на основі нікелю з дисперсною фазою з оксиду і нітриду
крем нію у всіх випадках більш зносостійкі, ніж чисті нікелеві по -
криття. У процесі осадження КЕП вищезгаданих типів дисперсні
частинки рівномірніше вбудовуються в металеву матрицю при цир-
куляції електроліту в осередку. Включення в осад дисперсної фази
хрому або кремнію зменшує інтенсивність зношування нікелевих
покриттів у 2–4 рази. Найбільшу зносостійкість мають КЕП нікелю —
Si, що пройшли дифузійний відпал і містять виділення нової твер-
дої фази Ni3Si. Ці КЕП мають високу зносостійкість і твердість.

Для підвищення зносостійкості нікелевих покриттів пропонуєть-
ся вводити в електроліт ультрадисперсний конденсат складу, мас. %:
карбін 2–5; графіт 1–15; некристалічний вуглець 3–50; алмаз



272

Секція 16.2 Сучасна інженерія   

(останнє). Показано, що електролітичні осадження нікелю — фос-
фор — ZrO2 мають підвищену твердість і стійкість до зносу. У свою
чергу, включення дисперсних частинок ZrO2 в аморфних нікель —
бор — вольфрамові покриття істотно збільшує їх жароміцність.
Вони витримують температуру до 850°С без окисення.

ТЕРМОДИНАМІЧНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ
ВЗАЄМОДІЇ МЕТАЛІВ VI-B ГРУПИ, ЇХ ОКСИДІВ

І КАРБІДІВ З КОМПОНЕНТАМИ 
ВОЛЬФРАМАТНО-КАРБОНАТНИХ РОЗПЛАВІВ

Красюк В.В.

ІІI курс, група ХТ-18.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

Деякі відомості про хімічну поведінку металів VI-B групи, їх ок -
сидів і карбідів з вольфраматно-молібдатними розплавами містяться
в літературі. Одні автори вказують на значну корозію згаданих металів
у цих розплавах, інші — на існування рівноваг між ними та розплавами
певного складу. На сьогодні немає єдиної думки про склад цих
розплавів і температурних інтервалів існування рівноваг. Тому певне
значення може мати термодинамічний розрахунок енер гії Гіббса
можливих реакцій металів VI-B групи, їх оксидів і карбідів з вольф ра -
матним (молібдатним) розплавом. Для розрахунків було обрано метали
(хром, молібден, вольфрам) та їх сполуки (хром (III) оксид, оксиди
мо лібдену й вольфраму (IV), карбіди молібдену й вольфраму). Ці 
ре човини є продуктами електролізу вольфраматно-молібдатно-карбо -
натних систем і на електродах, виготовлених з них, передбачаються
ба гатоелектронні рівноваги. Розрахунки показали, що метали VI-B
групи з великою ймовірністю можуть взаємодіяти з вольфраматно-мо -
лібдатно-карбонатними розплавами (у табл. 2 наведені найімо вір ніші
реакції з термодинамічної точки зору). При цьому найбільш імовірною
формою існування іонів хрому, моліб дену та вольфраму в розплаві
будуть їх димерні комплекси. Взає модія оксидів металів VI-B групи із
цими розплавами є менш ймовірною. Метали VI-B групи та їх оксиди,
очевидно, не будуть взаємодіяти з димерними формами (ΔG > 0).
Карбіди молібдену та вольфраму з великою ймовірністю можуть взає -
модіяти з карбонатними розплавами й зі значно меншою — з ди вольф-
 раматно-димолібдатно-карбонатними.
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МОДИФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ
КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОКРИТТІВ

ЧЕРЕЗ ТЕРМІЧНУ ОБРОБКУ

Мельников Д.О.

I курс, група АТ-18-1м, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Встановлено, що внаслідок термічної обробки в інтервалі тем пе -
ратур 600÷900 °С ряд змінень відбувся з морфологією поверхні ком-
позиційних електролітичних покриттів (КЕП) з усіма видами на пов -
нювачів зберігався, то суцільність шарів, безпосередньо прилеглих
до зовнішньої поверхні, для покриттів, що містили оксид алю мінію
та каолін, зменшувалась з утворенням мікропор.

Металографічні дослідження показали, що термічна обробка
ком  позиційних електролітичних покриттів в інтервалі середніх
тем ператур (300÷600 °С) не чинила значного впливу на мікрострук-
туру шліфів КЕП. В той же час, відпал композиційних покриттів
у інтервалі температур 600÷900 °С приводив до рекристалізації мат-
риці КЕП. Було встановлено, що відпал «чистого» сплаву нікель-
кобальт у тому ж інтервалі температур також призводив до рекрис-
талізаційних процесів, однак ступінь рекристалізації «чистого»
сплаву був значно вищим за композиційні покриття. Якщо, середній
розмір зерен термообробленого «чистого» сплаву нікель-кобальт
був 100÷130 мкм, то для композиційних покриттів цей параметр не
перевищував 8÷10 мкм. У рекристалізованому «чистому» сплаві,
також як і у композиційних покриттях, мали місце двійники відпа-
лу, що характерно для рекристалізованих металів з гранецентрова-
ною кубічною кристалічною граткою.

Рентгеноструктурними дослідженнями було встановлено, що
розмір областей когерентного розсіювання (ОКР) композиційних
покриттів з підвищенням температури відпалу зростав, але величи-
на ОКР «чистого» сплаву нікель-кобальт була вищою для всіх тем-
ператур відпалу. Знайдено, що для всього ряду вивчених покриттів
величина густини дислокацій зменшувалась при збільшенні темпе-
ратури відпалу.

Текстурними дослідженнями показано, що термічна обробка
при 300 °С не призводила до зміни осі текстури для всіх видів КЕП.
У інтервалі температур відпалу від 300 до 600 °С композиційні по -
криття, що містили оксид алюмінію та каолін, змінили переважну
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орієнтацію зерен у напрямку <311>, що було пов’язане, очевидно,
з початком рекристалізаційних процесів та характером розподілу
часток Al2O3 у матриці сплаву. Вісь текстури КЕП, що містила
Cr2O3, не змінювалась при всіх режимах відпалу, однак ступінь тек-
стурованості цього виду покриттів зменшувався при підвищенні
температури термічної обробки.

За результатами хімічного аналізу складу КЕП виявлено збіль-
шення масової частки дисперсних частинок у покриттях, відпалених
при температурах більше 600 °С. Якщо кількість частинок Cr2O3
у покритті дорівнювала 5÷6% мас., то в покритті, відпаленому при
900 °С, вміст частинок хром оксиду досягає 9% мас. Візуально спос-
терігали зміну кольору частинок Al2O3, які містили покриття після
термічної обробки. Якщо частинки оксиду алюмінію, що містились
у невідпаленому покритті, зберігали свій природний білий колір, то
частинки з відпалених покриттів мали блакитний колір. До цього ж
зміну кольору частинок спостерігали у покриттях, які були відпале-
ні вже при 300 °С.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
КИСЛОТНО-ОСНОВНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

У ВОЛЬФРАМАТНОМУ РОЗПЛАВІ

Мельничук В.М.

ІІI курс, група ХТ-18.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

Для пояснення експериментальних залежностей поведінки
воль фраматних розплавів за рівноважних і нерівноважних умов мож -
на запропонувати наступну модель іонного складу таких розплавів.
Розглядають оксигеновмісні сполуки як спряжені кислоти-основи.
Припускають, що в розплаві Na2WO4, в основному, перебувають
йони Na+, WO4

2–, W2O7
2–, O2–, які знаходяться в рівновазі і їх можна

розглядати як розплавлені полівольфраматні електроліти складу
2 Na+ + WnО2–

2n+1, де n > 1. Пояснення зсуву міжіонних рівноваг у цих
розплавах можливе за допомогою «квазіхімічного» підходу. Під час
додавання у вольфраматний розплав оксигеновмісних сполук бору,
фосфору, сульфуру, карбону, хрому, молібдену та вольфраму є мож ли -
вим перебіг відповідних реакцій. Оскільки карбонат-іон є основою,
карбонати натрію та літію, ймовірно, не будуть взаємодіяти з вольф -
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раматним розплавом. Для вивчення зміни активності йонів кисню
в цьому розплаві можна використовувати електрохімічні комірки
з кисневими електродами:

Pt,O2|(1 – n) Na2WO4-A(Д)O2–| -Al2O3|0,8 Na2WO4-0,2 WO3|O2,Pt ,   (1)

де A(Д)O2– — акцептор (донор) кисневих іонів. 
При цьому один з електродів є напівзануреним у розплав не -

змінного складу з відомою активністю оксигенових іонів. Оскільки
дослідження проводили на повітрі за сталого парціального тиску
кисню над розплавом і величина дифузійного потенціалу між до -
сліджуваним розплавом і розплавом електрода порівняння є мізерно
малою; потенціал кисневого електрода практично визначається
відношенням активностей іонів оксигену в досліджуваному розплаві
та розплаві електрода порівняння. За невеликої концентрації
акцепторів оксигенових іонів вольфраматний розплав складається
в основному з іонів Na+, WO4

2–, W2O7
2– і O2–. За високої концентрації

акцептора необхідно також враховувати наявність іонів W3O10
2–, W4O13

2–

та інших складніших угруповань.
Із залежностей рівноважних потенціалів оксигенового елект рода

від концентрацій оксигеновмісних сполук слідує, що його зна  чення
зсувається в позитивну область під час введення у вольф раматний
розплав добавок B2O3, Na2B4O7, P2O5, NaPO3, Na4P2O7, Na2S2O7
і в негативну — під час додавання NaBO2, Na3PO4, Na2SO4, Na2CO3,
Li2CO3. Отже, сполуки першої групи є акцепторами окси генових
іонів, а другої — донорами. Подібний хід залежностей можна по яс ни ти,
розглядаючи оксигеновмісні сполуки як спряжені кисло ти-основи.
У вольфраматному розплаві існує рівновага: 2 WO4

2– Û W2O7
2– + O2–

з константою рівноваги (K):

(2)

Розглядають систему Na2WO4-B2O3. Згідно з вольтам перо мет -
ричними дослідженнями, число грам-іонів n(W2O7

2–) дорівнює числу
доданих молів n(B2O3). З рівняння іонного балансу за вольфрамом,
одержують кінцеві рівняння залежності потенціалу кисневого елект -
рода від концентрації В2О3:

(3)
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(4)

Передлогарифмічні коефіцієнти залежностей (3) і (4) за темпе -
ра тури 1173 К повинні складати 0,116 і 0,035 В відповідно. Із
екс пе риментальних даних слідує, що в досліджуваному діапазоні
концентрацій бор оксиду передлогарифмічний коефіцієнт залеж -
ності (3) становить 0,111–0,120 В, а хід залежності (4) є нелінійним.
Отже, в даній області концентрацій бор оксиду відбувається реакція
з утворенням натрій диборату і натрій дивольфрамату.

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ
РОЗРАХУНКІВ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ

ВОЛЬФРАМАТНИХ РОЗПЛАВІВ І МАТЕРІАЛІВ
ЕЛЕКТРОДІВ

Мороз П.В.

ІІI курс, група ХТ-18.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

В електрохімії водних розчинів відомо про вплив кислотності
розчинів, яка обумовлена концентрацією водневих іонів, на елект -
рохімічну кінетику. Аналогічні хімічні рівноваги спостерігаються
і в іонних розплавах. При цьому кислотність оксигеновмісного
йонного розплаву визначається концентрацією йонів O2– або значен -
ням її логарифмічного показника рО = –lg[O2–]. Виявлено вплив
кислотно-основних рівноваг на електрохімічну кінетику в га логе нід -
но-оксидних розплавах. Відмічається, що кислотно-основні реакції
за участю оксианіонів супроводжуються утворенням кисневих іонів
і відповідні електродні процеси відбуваються за схемою автоін гі -
бування. Катодне відновлення оксианіонів здійснюється до металу
в кислих електролітах у присутності акцепторів кисневих іонів.

Зміна йонного складу оксидних розплавів на основі вольф -
раматів і молібдатів лужних і лужноземельних металів впливає як на
електродні процеси та рівноваги, так і на склад катодних продуктів.
Так, залежно від кислотності (основності) розплаву на катоді можуть
виділятися вольфрам, молібден, їхні сплави у всьому діапазоні
складів, оксиди й сполуки з лужними або лужноземельними мета ла ми
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змінного складу типу бронз. Тому можливість управління кислотно-
основними властивостями цих розплавів має не лише теоретичний,
але й практичний інтерес.

Для зміни кислотно-основних властивостей вольфраматних
розплавів було обрано оксигеновмісні сполуки бору, карбону,
фосфору й сульфуру, оксиди хрому, молібдену й вольфраму. З одного
боку, такі сполуки є донорами або акцепторами кисневих іонів, і,
змінюючи основність вольфраматних розплавів, полегшують або
ускладнюють електричне виділення вольфраму. З іншого боку, вони
одночасно можуть бути використані як технологічно зручні джерела
другого компонента під час синтезу боридів, карбідів і сульфідів
металів VI-В групи для одержання сплавів та інтерметалідів.

Мета роботи — оцінка ймовірності взаємодії металів VI-B групи
та їх сполук з оксигеновмісними компонентами вольфраматного
розплаву та виявлення можливості існування рівноваг за участю
електродів з металів VI-B групи та їх карбідів. 

Досягнення мети роботи дасть можливість керувати кислотно-
основними властивостями розплавів на основі натрій вольфрамату
для практичної реалізації електроосадження металів VI-B групи та
їх сполук. У разі відсутності відомостей про температурні залежності
теплоємності використовували наближені методи розрахунку.

Ймовірність перебігу можливих реакцій взаємодії між металами
VI-B групи, їх оксидами, карбідами, вольфраматами та оксиге но -
вмісними сполуками бору, вуглецю, фосфору й сульфуру було оці нено
у широкому температурному інтервалі на підставі виконаних роз ра -
хунків змінювання стандартної енергії Гіббса (ΔGТ). Для обчислення
ΔGТ використовували літературні значення термодинамічних
величин розглянутих сполук. 

Як електроліт для платино-кисневого електрода порівняння
у вольф раматних розплавах було обрано розплав Na2WO4 — 0,2 мол. %
WO3. Надлишок акцептора кисневих іонів у ньому сприяє сталості
потенціалу кисневого електрода, що необхідно для електрода порів -
няння. 

Для ідентифікації сполук у розплавах застосовували методи ІЧ-
спектроскопії та рентгенофазового аналізу охолоджених зразків.
ІЧ-спектри одержували на спектрофотометрі SPECORD 75 IR, рент -
генограми — на рентгенівському дифрактометрі ДРОН-4.0. Під час
проведення ІЧ-спектроскопії керувалися її основами та стандарт -
ною методикою проведення. 
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Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

Нанесення покривів на основі тугоплавких сполук металів го -
лов них підгруп IV–VI груп з вуглецем і бором — ефективний спосіб
розв’язання складних технічних проблем. Ці покриви економічно
рентабельні, оскільки дозволяють у ряді випадків спростити техно-
логію, а також замінити дорогі та рідкісні метали менш дефіцитними
без істотної втрати працездатності деталей, конструкцій і агрегатів.
Зносо- і жаротривкі покриви збільшують термін служби та підви-
щують надійність деталей машин та інструментів. У літературі від-
мічена перспективність покривів карбідів і боридів металів (IV–VI) А
груп як каталітично активних сполук чи носіїв таких сполук.

Одним із ефективних методів нанесення покривів на основі
тугоплавких сполук є високотемпературний електрохімічний синтез
(ВЕС) з іонних розплавів. Раніше покриви карбіду молібдену нано-
сили електролізом оксидних вольфраматно-молібдатно-карбонат-
них розплавів і вивчали їх фізико-хімічні властивості на сталевих
матеріалах. Вольфрам карбід (W2C) і цирконій диборид мають вищі
мікротвердість (30 і 31,5 ГПа відповідно) і температури плавлення
(3068 і 3313 K відповідно), ніж молібден карбід, тому варто очікува-
ти вищих значень фізико-механічних та експлуатаційних характе-
ристик виробів з покривами W2C i ZrB2 порівняно з виробами, по -
критими Мо2С.

Розроблено способи нанесення покривів W2C і ZrВ2 електролі-
зом іонних розплавів. Виходячи із закономірностей електрооса -
дження вольфраму, цирконію, вуглецю і бору з розплавів, а також
термодинамічного аналізу напруг розкладу відповідних сполук, тех -
нологічних особливостей процесу, для осадження вольфрам карбі-
ду обрали розплав NaCl–LiF–Na2WO4–Na2CO3, а для цирконій
дибориду — NaCl–KСl–NaF–K2ZrF6–KBF4. Механізм ВЕС у цих
роз плавах детально описано в літературі.
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Електроліз розплавів відбувався у графітових контейнерах мар -
ки МПГ-7, які одночасно були анодами. Розплав готували з попе-
редньо просушених реактивів NaCl, KСl і NaF марки ХЧ, а також
K2ZrF6, KBF4, Na2WO4 і Na2CO3 марки ЧДА. Електроліт очищували
електролізом за катодної густини струму 10–15 А/cм2 до суцільного
осаду. Катодами були сталеві пластини розміром 1’2 см на нікеле-
вому струмопідводі.

Осади досліджували рентгено- і металографічно. Товщину та
швидкість осадження оцінювали гравіметрично, а також фіксували
мікрометром ВТО-25 та індикатором 2ІГМ на плоскопаралельних
пластинках. Мікротвердість на поперечному шліфі визначали при-
ладом ПМТ-3 під навантаженням 0,98 Н; параметри кристалічних
ґраток — дифрактометром ДРОН-4 в Сu-K -променях; товщину по -
кривів — багатооборотним індикатором 2ІГМ, а в окремих випад-
ках — металографічно. Стаціонарні та нестаціонарні струмові режими
задавали потенціостатом ПІ-5848 з програматором ПР-8. Шліфи
оцінювали на оптичних металографічних мікроскопах МІМ-8М та
«Епіквант». Розподіл елементів між покривом і основою встанов-
лювали мікрорентгеноспектральним аналізом (МS-46 «Саmеса»).

Для визначення пористості покривів, нанесених на сталеву
поверхню, застосовували розчин калій гексаціаноферату (ІІІ)
(K3[Fe(CN)6] — 10 г/л, NaCl — 20 г/л). Тривалість випробувань ста-
новила 5 хв. Міцність зчеплення осадів з основою оцінювали під
час якісних експериментів. Зносотривкість досліджували на маши-
ні СМЦ-2 під питомим навантаженням 5 МПа в трансформаторній
оливі. Зразки зі сталі 45 з покривами на абразивну стійкість вивчали
згідно з ДСТ 23208-89 у середовищі електрокорунду фракції 150 мкм
під навантаженням 45 Н. Стійкість до загальної корозії — методом
повного занурення в агресивне середовище. 
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Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

Залежність рівноважних потенціалів натрій-вольфрамових бронз
від концентрації WO3 в розплаві близька до лінійної. При цьому
потенціал бронзи змінюється майже на 300–350 мВ при збільшенні
концентрації WO3 лише в три рази. Такий хід зміни потенціалу
з концентрацією пов’язаний як зі складною залежністю коефіцієн-
тів активностей іонів, що беруть участь в утворенні бронзи, в роз-
плаві, так і зі зміною складу самої бронзи. Якщо в розплаві є рівно-
вага за всіма можливими хімічними реакціями і вони відбуваються
достатньо швидко, то реакцію катодного виділення бронзи можна
записати через «прості» іони таким чином: 

xNa+ + W6+ + 3O2– + xe- = NaxWO3. (1)
Анодна реакція на платиновому електроді має вигляд: 

O2– – 2e = 1/2O2. (2)

Тоді величина електрорушійної сили між цими двома електро-
дами буде обумовлена реакцією: 

Насправді в полівольфраматних розплавах як вольфрам, так
і оксиген зв’язані в міцні аніонні угрупування. Їх концентрація
у «вільному» вигляді (у вигляді іонів W6+ і О2–) дуже мала і визнача-
ється рівновагою за реакціями:

(3)

(4)

З урахуванням (3) і (4) катодну реакцію виділення вольфрамо-
вої бронзи, вольфраму і WO2 можна записати так: +, (5)

(6)

(7)
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Різниця потенціалів виділення бронзи і вольфраму збільшується
зі зниженням температури. Це добре пояснює збільшення катодної
густини струму, при якій починає виділятися вольфрам замість
бронзи.

Фазове перенапруження при виникненні кристалів натрій-
вольф рамових бронз росте із збільшенням густини струму. При пев-
ному значенні останньої потенціал електроду стає негативнішим за
потенціал виділення вольфраму. Оскільки зародження кристалів воль-
фраму на металевій основі не пов’язане з великими енергетичними
ускладненнями, вони утворюються раніше, ніж кристали натрій-воль-
фрамових бронз, і катод повністю покривається осадом вольфраму.

При вищих концентраціях WO3 в розплаві істотно збільшується
концентрація нижчих валентних форм іонів вольфраму в розплаві
і біля поверхні катода утворюється зона пересиченого по відношен-
ню до натрій-вольфрамової бронзи розплаву. І осад вольфраму на
катоді, і пересичений розплав є метастабільними станами системи.
Вона швидко виходить з них, як тільки на катоді з’являються крис-
тали натрій-вольфрамової бронзи. Запасу речовини в метастабіль-
ному осадженні в обох випадках достатньо для того, щоб утворені
кристали росли і за відсутності зовнішнього струму.

Характерною відмінністю дослідженої системи є екстремальна
залежність кількості утворюваних кристалів від катодної густини
струму. Зсув положення максимуму в бік меншої густини струму при
підвищенні температури знаходиться в явній кореляції із зменшен-
ням граничної густини струму початку виділення метастабільних
продуктів на катоді. Це дає підставу вважати, що обидва явища взає-
мозв’язані, а саме, що причина зниження числа зародків, які утворю-
ють кристали бронзи, полягає в утворенні на катоді побічних продук-
тів: металевого вольфраму або йонів вольфраму нижчих валентних
станів. При співосадженні вольфраму механізм такої дії може поляга-
ти в зменшенні активної площі катода не лише через її фізичне за -
крит тя вольфрамом, але також через створення навколо зародків
кристалів вольфраму, які ростуть, зон локального збіднення розплаву.
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Науковий керівник: Лукашенко Т.Ф., к.пед.н.

Вплив концентрації солі купруму та співвідношення амід: кислота
на вихід, структуру і склад осаду. На даній стадії роботи викорис -
товували такі реактиви: CuSO4 × 5H2O, диметилформамід і мурашину
кислоту в молярних співвідношеннях (0,001…0,004):0,1:(0,1…0,3).
Диметилформамід — широко вживаний розчинник, здатний вступати
в реакції комплексоутворення з іонами важких металів; мурашина
кислота була використана в ряді робіт як відновник, а CuSO4 × 5H2O
є ваговою формою. Із результатів експериментів видно, що збільшен-
ня концентрації диметилформаміду в суміші з мурашиною кислотою
веде до підвищення виходу металевої міді. Рентгенодифракто мет -
ричний аналіз осадів показав, що вони є металевою міддю (табл. 1).

Таблиця 1
Значення міжплощинних відстаней (А) утворених осадів

Примітка. Зразки 1 і 2 — свіжоприготовлені; 1 — ДМФА: мура-
шина кислота = 1М : 1М, наважка CuSO4 5H2O — 0,64g; 2 —
2М:1М, наважка 1,6 g; зразок 3 — після 8 років зберігання

Визначення розмірів частинок осаду було проведене методом
електронної мікроскопії. Встановлено, що середній розмір частинок
близький до 30–40мкм. Для уточнення середнього розміру части-
нок був проведений гранулометричний аналіз за допомогою лазер-
ного променя, що сходиться, на дифракційному мікроаналізаторі

Металева мідь
(табл. значення)

№ зразка
1 2 3

2,088 2,080 2,080 2,084

1,808 1,807 1,807 1,809

1,278 1,280 1,280 1,283

1,0900 1,0883 1,0885 1,087

1,0346 1,0430 1,0436 1,0432
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«Analizette-22» фірми «Fritsch». Результати представлені в табл. 2.
Для порівняння наведені розміри промислових порошків, що
випускаються, марок ПМС-1У і ПМС-2У.

Таблиця 2
Розподіл частинок (%) утвореного осаду за розмірами

Примітка. Зразки 1 і 2 отримані з CuSO4 · 5H2O за допомогою
суміші амід + мурашина кислота (1 — після 8-річного зберігання, 2 —
свіжоприготовлений).

Вплив складу органічної фази на можливість утворення осаду.
Для вивчення впливу складу органічної фази на утворення

осаду наважку CuSO4 × 5H2O, що містить 0,128 g міді, розчиняли
в суміші різних амідів і органічних кислот. Результати експеримен-
тів наведені в табл. 3.

Таблиця 3
Склад органічної фази і співвідношення амід: органічна кислота (г)

* Мідеподібний осад не утворюється.

Можливість використання різних солей міді.
У завершальній серії дослідів була досліджена можливість утво-

рення мідеподібного осаду при використанні різних солей купруму.

Мідний
порошок

Розмір частинок, мм, не більше
0,45 0,224 0,18 0,14 0,10 0,071 0,063 0,045

ПМС-1У 0…0.5 999.5 990 65…80

ПМС-2У 0…0,5 999,5 85…90

Зразок 1 6,0 3,5 3,5 887 886 82

Зразок 2 1100 97

Амід
Кислота

Мурашина Щавлева Лимонна Аскорбінова
Формамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5 9: 1 9: 1

Диметилформамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5 9: 1 9: 1

Карбамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5

Ацетамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5 9: 1

Тіоацетамід 6,5 : 3,5

Хлорацетамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5*
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До наважки кожної солі, що містила 0,128 г міді, додавали суміш
диметилформаміду і мурашиної кислоти в молярному співвідно-
шенні 1:1. Отримані результати наведені в табл. 4.

Таблиця 4
Можливість утворення мідеподібного осаду при використанні 

різних початкових солей міді

Примітка. «Hp» — сіль не розчиняється; «+» — наявність
осаду; «-» — відсутність осаду.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОКРИТТІВ 

НА ОСНОВІ СПЛАВУ НІКЕЛЬ-КОБАЛЬТ

Петруньок Д.В.

I курс, група АТ-18-1м, 
спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Текстурні дослідження показали, що осади «чистого» сплаву
характеризувались переважно орієнтацією зерен у кристалографіч-
ному напрямку <100>. Було встановлено, що під час електрокрис-
талізації сплаву нікель-кобальт з дисперсними частками Cr2O3, вісь
текстури практично не змінювалась, а при осадженні з частками Al2O3
ступінь текстурованості покрить значно зменшувався, що, певно,
пов’язано з характером взаємодії дисперсних часток з поверхнею
зростаючих граней. При сумісній присутності дисперсних часток
Al2O3 та Cr2O3 у матриці сплаву полікомпозиційні покриття харак-
теризувались віссю текстури <110>, а покриття що містили каолін —
<100>, однак ступінь текстурованості цих покриттів був меншим,
ніж для «чистого» сплаву нікель-кобальт.

Було встановлено, що величина мікротвердості композиційних
електролітичних покриттів (КЕП) залежала від виду часток, розпо-
ділених у матриці, причому мікротвердість всіх видів композиційних
покрить істотно перебільшувала мікротвердість «чистого» сплаву
нікель-кобальт. Виявилось, що найбільшу мікротвердість мали

Cu2S CuI CuF2·3H2O CuCl CuCl2·2H2O
(CuOH)2

CO3

Малеат
міді

Cu(NO3)2·
H2O

HP HP + – – + + +
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композиційні покриття, що містили частки Al2O3, а найменшу —
що містили частки каоліну. Знайдено, що присутність дисперсних
часток у матриці сплаву приводила до незначного збільшення межі
міцності КЕП в порівнянні з «чистим» сплавом. Показано, що плас -
тичність композиційних покриттів зменшувалась для всіх видів
КЕП, вид дисперсних часток не чинив істотного впливу на величи-
ну відносного подовження.

Виявилось, що модифікація вивчених механічних характерис-
тик має бути пов’язана з тими структурними змінами, що відбува-
ються у покритті при упровадженні дисперсних часток у матрицю
сплаву нікель-кобальт з урахуванням властивостей матеріалу час-
ток. Збільшення протяжності міжзернових меж та наявність мно-
жинних гетерогенних меж поділу «частка-матриця», що чинять
бар’єрний вплив на процес плину дислокацій, було одним з основ-
них факторів, які сприяли збільшенню їх пластичності. Іншим фак-
тором, що впливав на мікротвердість КЕП, була власна мікротвердість
матеріалу часток. При наявному рівні дефектності кристалічної
будови матриці слід було б очікувати різкого збільшення межі міц-
ності КЕП. Однак відсутність значної адгезії між частками та мате-
ріалом матриці, певно, призводило до незначного збільшення
величини межі міцності.

В результаті досліджень питомого електричного опору компо-
зиційних покриттів було встановлено, що введення до матриці
сплаву нікель-кобальт дисперсних часток неорганічного походжен-
ня з низькою електричною провідністю призводило до росту пито-
мого електричного опору всіх видів композиційних покриттів; най-
більший опір мали покриття з частками оксиду алюмінію.

Корозійні дослідження сталевих пластин з різними видами ком-
позиційних електролітичних покриттів показали, що захисна здатність
КЕП перевищувати захисну здатність «чистого» сплаву нікель-ко -
бальт, зменшення маси сталевої основи залежало від виду на пов ню ва -
ча композиційного покриття. Найвищу захисну здатність мали КЕП,
що містили оксид алюмінію, зменшення маси сталевої основи дорів-
нювало 0,8 мг. Введення твердих часток оксидів призвело до утворен-
ня дрібнодисперсної структури матриці КЕП порівняно з «чистим»
сплавом нікель-кобальт та утворенню більш компактних (менш
пористих) осадів. Беручи до уваги катодний характер захисту покрит-
тями на основі нікелю, збільшення захисної здатності композиційних
електролітичних покриттів обумовлене більш високою компактністю
осадів, які містять тверді дисперсні частки мікронних розмірів.
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ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНА
ПОВЕДІНКА НІКЕЛЬ-КАРБІДОВОЛЬФРАМОВИХ

КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ

Половняков Д.О.

IІІ курс, група АГ-31, 
спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Залюбовський М.Г., к.т.н., доцент

Досліджено вплив температури бані на шари осаджених по -
криттів при фіксованій густині струму 0,2 А/см2. Змішані напрямки
(«trends») спостерігаються по відношенню до маси WC в композиті.
Маса композиційного WC зростає із зростанням температури до
50 °С і потім знижується. Металографічні спостереження показують,
що однорідний розподіл WC в композиті досягається для компози-
ційних зразків витриманих при 50 °С. Агломерати композиційних
WC спостерігаються при вищій температурі. Кількість WC частинок
в осадженому шарі зменшується із зростанням температури, подіб-
но до того, що має місце у випадку Cr-Al2O3 композиційних шарів.
Температура 50 °С була встановлена і для подальших досліджень. 

Було досліджено ефект завантаження термостата (2, 5, 8 і 10 г/л),
всі інші осаджувальні параметри залишалися сталими (густина
струму 0,2 А/см2 і температура 50 °С). Процентна маса WC в компози-
ті знайдена і становить 18,7 при найвищому завантаженні термостата
2 г/л, зростає із зростанням завантаження термостата і сягає макси-
муму 38,4 для завантаження термостата 8 г/л. Найвище заванта-
ження термостата призводить до зниження маси WC в осадженому
композиті. Завантаження термостата також впливає на ефектив-
ність катодного струму. Ефективність катодного струму знижується
із зростанням завантаження термостата. Було досліджено вплив
сили струму осадження при 50 °С. Маса WC в композиційному шарі
зменшується, тоді як сила струму зростає при постійному заванта-
женні термостата 2 г/л і температурі 50 °С. Для осаду спостерігається
злипання для всіх густин струму. Осад був товстіший в центрі плас-
тинки ніж по кутах, при всіх густинах струму. Зміни в товщині між
центром і кутами були найвищі при густині струму 0,1 і 0,3 А/см2.
Майже однорідна товщина отриманого покриття одержана для
осадження при густині струму 0,2 А/см2. Ефективність катодного
струму зростає із зростанням густини струму. Це повинно призвес-
ти до зростання кількості нікелю в композиційному шарі із зрос-
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танням густини струму. Мікроструктурний аналіз виявив більш
однорідний розподіл WC частинок при густині струму 0,2 А/см2,
ніж у випадку двох інших густин струму. Металографічні спостере-
ження підтвердили те, що зростання густини струму зменшує кіль-
кість WC частинок в осадженому шарі. 

Всі Ni-WC композити проявляють активно-пасивну поведінку,
яка типово спостерігається для чистого нікелю в 0,1 моль/л розчині
сірчаної кислоти. Однак, було виявлено і деякі відмінності в поля-
ризаційній поведінці між композитами і чистим нікелем. Пасива -
ційні параметри (Еzеp — нульовий потенціал струму, Ерр — потенці-
ал початкової пасивації, Еср — потенціал закінченої пасивації, Еb —
потенціал руйнування, Еb-Еср — пасиваційна область, іcrit — кри-
тична густина струму для пасивації, ipass — густина пасиваційного
струму) визначені з потенціодинамічних поляризаційних кривих.
Ni-WC композити показані в неспецифічному вигляді, в Еzеp зна-
ченнях. Вільний окисний потенціал нікелю в кислому середовищі
значною мірою керується характеристиками водневого «розвитку».
Зростання протонної активності в розчині або на електронній по -
верхні впливає на кінетику «водневого розвитку» (hydrogen evolution).
Типово, що це призводить до позитивних змін у вільному корозійно-
му потенціалі. Нетипова характеристика з’являється між Еzеp і кіль-
кістю WC в шарі. Різниця в помітній Еzеp може виникати завдяки
різній природі поверхневих дефектів у шарі. Грунтуючись на потен-
ціодинамічній поляризаційній поведінці, очевидно, що основний
вплив WC в нікелевому шарі має на електрохімічну поведінку чис-
того нікелю, по відношенню до пасивації. Ni-WC композиція, оче-
видно, характеризується зменшенням стійкості пасивної плівки,
що, є позитивною зміною в пасиваційному потенціалі, зниженням
в пасиваційній області і суттєво вищій пасивній густині струму.

ГАЛЬВАНОСТАТИЧНІ КРИВІ ТА РІВНОВАЖНІ
ПОТЕНЦІАЛИ ВОЛЬФРАМОВОЇ БРОНЗИ

Приходько О.А.

ІІІ курс, група ХТ-15.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

Форма гальваностатичних кривих потенціал-час (Е–τ) при ввімк -
ненні струму визначалася концентрацією WO3 в розплаві, тем пера -
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турою і густиною струму. При малій густині струму і будь-яких кон-
центраціях вольфрам (VI) оксиду потенціал електроду монотонно
зсувався в негативний бік, з часом досягаючи стаціонарного зна-
чення. При цьому навіть при тривалому електролізі кристали брон-
зи на катоді не виникали. Залишкові струми зростали з підвищенням
концентрації WO3 в розплаві і температури. Їх значення відповіда-
ли струмам корозії кристалів натрій-вольфрамових бронз, визначу-
ваним як мінімальна густина струму, за якої грані кристалів, які
ростуть, залишаються гладкими. З підвищенням густини струму при
концентраціях WO3 25–35 мол.% на кривих з’являється максимум
перенапруження. При підвищенні густини струму, зниженні темпе-
ратури і концентрації WO3 максимум перенапруження стає вищим,
чіткішим, гострішим і зростає. Максимуму перена пруження на
кривій Е–τ відповідає виникнення на катоді кристалів бронзи. На
кривій включення спостерігається лише одна хвиля, що корелює
з наявністю на катоді кристалів бронзи. Після їх розчинення потен-
ціал електроду різко зсувався в позитивний бік. Число кристалів,
що виникають на катоді, збільшується з підвищенням густини стру му.
Проте це спостерігається лише до деякої (граничної) густини стру-
му (при концентрації WO3 25 мол.% для 923, 973, 1023 і 1073 К гра-
нична густина струму відповідно становить 350, 310, 180 і 80 мА/см2).
При перевищенні цих значень характер процесу змінюється. Після
максимуму перенапруження на кривих Е–τ торцева поверхня като-
да покривається суцільним темно-сірим осадом. Через деякий час
на ньому з’являються кристали бронзи, а сам осад поступово роз-
чиняється. Кристали бронзи з’являються та ростуть і при вимкнено-
му струмі, поки на катоді є сірий осад. Коли він зникає, починають
розчинятись і кристали. При цьому на кривих включення спостері-
гається три хвилі: перша корелює з появою сірого осаду, переходи
від однієї до іншої відповідають відповідно появі на сірому порош-
ку кристалів бронзи і повному зникненню сірого осаду. Розчинення
кристалів бронзи співпадає за часом з кінцем третьої хвилі.

При концентрації WO3 45 мол.% спостерігається інша картина.
Максимуми на кривих включення розмиті і з підвищенням темпера-
тури переходять у «плато». Візуальні спостереження показали, що при
потенціалі «плато» біля поверхні катода в розплаві утворюється темне
«задимлення». Останнє починає зникати, як тільки на катоді з’явля-
ються кристали бронзи, при цьому потенціал катода зсувається
в позитивний бік. На «задимленому» катоді, кристали бронзи можуть
виникати і після вимкнення струму. В цьому випадку на кривій
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виключення спостерігаються три ділянки затримки потенціалу.
Перша відповідає появі «задимлення», друга — росту кристалів брон-
зи, третя — зникненню «задимлення» і розчиненню кристалів бронзи.

Рівноважні потенціали вольфрамової бронзи (відносно платино-
кисневого електроду порівняння) зсуваються в позитивний бік при
збільшенні концентрації WO3 в розплаві і в негативний — при підви-
щенні температури. Обидві залежності близькі до лінійних. Фазове
перенапруження визначали як різницю між рівноважним потенціа-
лом бронзи і максимальним значенням потенціалу на кривій вклю-
чення (з поправкою на падіння напруги в розплаві, яку вимірювали за
стрибком потенціалу в момент розмикання струму). На графіку
в координатах ήфаз — lg i спостерігаються прямолінійні ділянки
в досить широкому інтервалі катодної густини струму. Початкові
й кінцеві ділянки кривих відхиляються від прямолінійної залежності.
З підвищенням концентрації WO3 лінійна залежність зберігається до
1.2 А/см2. При концентрації WO3 більше 45 мол.% і високих темпера-
турах фазове перенапруження не залежить від катодного струму.

СТАН ПРОБЛЕМИ ОДЕРЖАННЯ ДИСПЕРСНИХ
ПОРОШКІВ МІДІ ТА МЕТОДИКА ЇХ ОТРИМАННЯ

В НЕВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Рибальченко Д.С.

І курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні технології»
Інженерно-технологічний інститут Університет «Україна»

Науковий керівник: Лукашенко Т.Ф., к.пед.н.

Дрібнодисперсні частинки і колоїдні розчини металів являють
сьогодні значний інтерес для науки і техніки у зв’язку з розробкою
нових матеріалів для електроніки і квантової оптики, створенням
нових каталізаторів та струмопровідних композиційних матеріалів.
Розширення обсягу досліджень з даної тематики вимагає їх певної
систематизації.

Запропоновано класифікацію методів отримання дисперсних
порошків і колоїдних розчинів металів на фізичні (осадження з га -
зової фази, електростатичне розпилювання, електронне бомбарду-
вання тощо) і хімічні (відновлення з розчинів, піроліз металорга-
нічних сполук, фотохімічне відновлення тощо).

Наведено класифікацію частинок за їх розмірами на 3 групи:
I — нанорозмірні, або ультрадисперсні (від 1 до 30…50 nm);
II — високодисперсні (від 30…50 nm до 100…500 nm); 



291

та нанотехнології Секція 16.2

III — мікронні (від 100…500 nm до десятків тисяч нанометрів).
При цьому частинки I і II груп відносять до колоїдних, а III —

до грубодисперсних.
Аналіз літературних даних показує, що, незважаючи на певні

пріоритети методу хімічного відновлення металу з його сполук,
застосовувана на практиці кількість розчинників і відновників
обмежена. Розроблено спосіб отримання мікродисперсних части-
нок міді відновленням її амідовмісних комплексів органічними від-
новниками. Проведення процесу в безводих середовищах дозволяє
віднести такий метод до сольвометалургійних.

Літературні дані щодо структури амідовмісних комплексних
сполук міді обмежені. Зокрема відмічається, що на основі вивчен-
ня спектрів доведено утворення амідовмісних комплексних сполук
при розчиненні солей ряду металів, у тому числі й міді, в диметил-
формаміді (ДМФА) і формаміді. Детально розглянуто ІЧ-спектри
сполук міді: CuCl2 · 4HCONH2 і [CuCl2 (ДМФА)]2. Число органіч-
них кислот, застосовуваних як відновник, також невелике.
Найдетальніше вивчено застосування мурашиної кислоти.

В експериментах були використані такі реактиви:
– солі міді: CuSO4 · 5H2O, CuCl2 · 2H2O, CuCl, Cu(NO3)2 · 3H2O,

CuI, CuF2 · 2H2O, Cu(C4H2O4)2 · H2O (кваліфікації «ЧДА», «Ч»);
– відновники: мурашина, щавлева, лимонна і аскорбінова кис-

лоти («Ч», «харчова» або «фарм.»);
– аміди: формамід, диметилформамід, ацетамід, карбамід, тіо -

ацетамід, хлорацетамід («Ч»).
У пробірку ємністю 25 мл з шліфом вносили наважку солі куп-

руму, яка, залежно від мети експерименту, містила від 0,064 до
0,512 г міді. Потім додавали 10 г суміші аміду й органічної кислоти
в різних співвідношеннях. Суміш нагрівали до температури кипін-
ня на піщаній бані. Закінчення реакції визначали за припиненням
бурхливого газовиділення. Осад, який випав, відокремлювали де -
кантацією від органічної фази. Осад промивали водою та ізопропі-
ловим спиртом.

Фазовий склад осаду визначали за допомогою рентгенівського
дифрактометра ДРОН-3М при кутах відбивання Qi = 30…92 град.
Розмір і структуру частинок осаду досліджували растровим елект -
ронним мікроскопом фірми «Tesla» BS-340.

Для визначення виходу металевого порошку осад розчиняли
в азотній кислоті та визначали концентрацію купруму колоримет-
ричним способом за класичною методикою. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА ТИТАНУ
В РОЗПЛАВІ ХЛОРИДІВ ЦЕЗІЮ І НАТРІЮ

Ромашко М.В.

І курс, група АТ-18-1 м, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут університету «Україна»

Науковий керівник: Петренко Т.В., ст. викладач

Потенціали корозії титану, обробленого водневою, гелієвою
і кислотною плазмою, встановлюються за півтори-дві години, зру-
шуючись від первинного значення в негативну сторону на 200 мВ.
Значення потенціалів корозії Н-Tі відрізняються від величини
потенціалів корозії необробленого імпульсним пострілом титану на
10–30 мВ, тоді як величини потенціалів корозії Не-Tі і О-Tі на
80–100 мВ негативно від цієї величини для початкового титану. Цей
факт може бути пояснений тією обставиною, що на поверхні моди-
фікованого імпульсною обробкою титану немає оксидного шару,
і активність такого титану набагато вища, ніж звичайного, покри-
того щільною тонкою оксидною плівкою. Сталі значення потенціа-
лів корозії залишаються постійними впродовж 8–18 год., що може
бути пов’язане з тим експериментально спостережуваним фактом,
що істотні зміни поверхневого шару відбуваються протягом пер-
ших трьох годин, або не відбуваються зовсім.

Судячи по значній відмінності в потенціалах корозії титану,
обробленого водневою плазмою, а також гелієвою і кисневою плаз-
мою, можна було чекати істотної відмінності і в електрохімічній
поведінці. Але не дивлячись на корозії початкового титану, а також
модифікованих гелієвою і кисневою плазмою титанових зразків,
хід анодних поляризаційних кривих у всіх трьох випадках аналогіч-
ний. Значення n величини ступеня окислення титану, розрахованих
з поляризаційних кривих, змінюється слабко: від 1.7 у початкового
титану, до 1.8 у Не-Tі і О-Tі. З іншого боку, потенціал корозії тита-
ну, обробленого водневою плазмою, відрізняється від початкового
в межах погрішності експерименту. Проте, анодна поляризаційна
крива Н-Tі має вид пасивації: за короткою ділянкою анодного роз-
чинення має непротяжну (до 200 мВ) пасиваційну ділянку, причо-
му, величина щільності пасивації Н-Tі практично не залежить від
температури електрохімічного експерименту і складає 4 мА/см2.

Міняється нахил анодної поляризаційної кривої і, як наслідок, ве -
личина ступеня окиснення титану, розрахована із ділянки анодного
розчину анодної поляризаційної кривої, рівна зразкам. Почорніння
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титанових зразків, модифікованих всіма видами плазми, після 20-го -
динної витримки в хлоридному розчині, а також після анодної
поляризації дозволяє представити можливість диспропорціювання
йонів нижчих ступенів окиснення титану з утворенням мілкодис-
персного чорного титанового порошку.

Швидкості корозії титанових зразків, оброблених плазмою,
розраховані за даними гравіметричного методу і хімічного аналізу
сольового сплаву, а також із анодних поляризаційних кривих дуже
добре співпадають між собою. 

Залежно від швидкості корозії титану обробленого водневою
і гелієвою плазмою, від часу витримки в сольовому розплаві за
даними гравіметричного методу і хімічного аналізу охолодженого
сольового сплаву. Очевидно, що швидкість корозії Н-Ті в хлорид-
ному розплаві при 790 К трохи зменшується за часом, тоді як для
Не-Ті зразків швидкості корозії титану в часі залишається постій-
ною. Проте, абсолютні значення швидкостей корозії Н-Ті при-
близно в 2 рази менше, ніж у початкового титану, а абсолютне зна-
чення швидкості корозії титану оброблено в гелієвій і кисневій
плазмі, на порядок нижче за швидкість корозії необробленого тита-
ну. Оскільки гелій і кисень розчиняються в титані трохи, подібного
явища не спостерігається для зразків Не-Ті та О-Ті і тому захисні
властивості модифікованих покриттів зберігаються і залишаються
постійними в часі достатньо довго.

Таким чином, модифікація поверхні титану високотемператур-
ною інертною плазмою у гелієвому і кисневому середовищі дозво-
ляє знижувати швидкість корозії металу в розплавленій евтектичній
суміші хлоридів цезію і натрію в 10–16 разів протягом, принаймні,
20 годин при температурах 790–810 К.

ПЛАЗМОВА ОБРОБКА ТИТАНУ В РІЗНИХ
СЕРЕДОВИЩАХ

Сакада В.А.

І курс, група АТ-18-1 м, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут університету «Україна»

Науковий керівник: Петренко Т.В., ст. викладач

Відомо, що взаємодія титану з воднем починається при темпера-
турі дещо вищий кімнатної: титану здатний поглинути до водню.
При невеликому вмісті цього газу його атоми упроваджуються
в кристалічну гратку металу, а при високій їх концентрації відбува-
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ється утворення гідриду ТіН. Проте, поглинання водню титаном
відрізняється стійкістю тільки при температурі нижче 633 К. При
подальшому нагріванні водень починає виділятися з металу та зго-
рає, що і призводить до механічних руйнувань поверхні титану.

На зразку Н-Ті, підданого анодній поляризації в розплаві CsCl-
NaCl при 790 К, чітко помітна межа між світлою і темною частинами
зразка. Передбачалося, що на темній частині зразка збереглася
захисна модифікована плівка, тоді як на світлій його частині захисна
плівка зруйнована. Електрографічне дослідження поверхні зразка 
Н-Ті після анодної поляризації показало, що зовні зразок виглядає
дуже схожим на Н-Ті зразок після 5-годинної витримки в розплаві. 

У цьому випадку покриття також має численні глибокі дефек-
ти і практично зруйноване, а світла частина має виражену комір-
часту структуру, яка ймовірно з’являється в результаті обробки
високотемпературною імпульсною плазмою у водневому середови-
щі. Комірки мають мікронні розміри і глибину.

Плазмова обробка в гелієвому середовищі формує на поверхні
титану хвилеподібний рель’єф з горизонтальною побудовою (розта-
шуванням) фронту хвилі і кристалічні утворення розміром від 200 нм
до 1 мкм, хімічний склад яких нам визначити не вдалося. При цьо му,
на поверхні титанових зразків також не спостерігається утворення
оксидних шарів, поверхневий шар складається тільки з 99.09 мас.%
титану, 0.58 мас.% алюмінію і 0.33 мас.% заліза. Після 1-, 3-, і 5-годин-
ної витримки Не-Ті в розплаві CsCl-NaCl при 810 К їх поверх ня не
піддається істотним змінам, на ній з’являються окремі ділянки
шарів продуктів корозії, проте, хвилевий рельєф модифікованого
покриття залишається незмінним.

Плазмова обробка титану в кисневому середовищі, як і слід
було чекати, також приводить до істотної зміни поверхні титанового
зразка. На поверхні титану спостерігається витриманий хвилевий
рель’єф з горизонтальним фронтом розповсюдження хвилі з ло -
каль ними наливами, що є на поверхні, розміром 30–50 мкм. При
обробці титану в кисневій плазмі на поверхні титанових зразків
немає шарів оксидів титану, вона складається з 99.51 мас. % титану
і 0.49 мас.% алюмінію. За двадцять годин взаємодії титану, модифі-
кованого в кисневій плазмі, з розплавленою сольовою сумішшю
CsC-NaCl при 810К спостерігається руйнування поверхневого шару,
що супроводжується розвитком поверхні внаслідок утворення вели-
кої кількості локальних дефектів. Проте, на деяких ділянках О-Ті
зберігаються острівці захисного модифікованого шару. На поверхні
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О-Ті також виявляється комірчаста структура, як і у Н-ті після анод-
ної поляризації. Розмір осередку у титану, обробленого високотемпе-
ратурною плазмою (ВТІП) у кисневому середовищі, набагато менше
ніж у обробленого у водному середовищі і складає порядка 200 нм.

КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ
НІКЕЛЬ-ФУЛЕРЕН С60 ТА НІКЕЛЬ-ФТОРОПЛАСТ

Сапсай О.І.

I курс, група ХТ-18-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент

Фулерен С60, що має замкнуту оболонку при ненасиченості зв’яз -
 ків, здатний легко і оборотно приймати електрони. Проте молекули
фуллеренів гідрофобні і розчинні тільки в неполярних розчинни-
ках. Тому був розроблений метод отримання стійких водних дис-
персій С60 без домішок органічного розчинника. Для отримання
композиційних електрохімічних покриттів (КЕП) суспензію фуле-
рена підливають до сірчанокислого електроліту нікелювання. 

Поляризаційні криві осадження нікелю і КЕП нікель — С60 по -
казують, що введення в електроліт частинок фуллерена полегшує ка -
тодний процес. КЕП виділяється при менш негативних значеннях Е,
чим чистіше нікелеве покриття у всій вивченій області потенціалів.
Фулерен С60, будучи акцептором електронів у розчині електроліту
схильний до придбання негативного заряду. Це, у свою чергу, по -
вин но сприяти адсорбції на ньому катіонів нікелю, так що зрештою
дисперсні частинки, рухаючись до катода, вбудовуються в кристаліч-
ну решітку осаду. На відміну від нікелю, КЕП має шорстку повер-
хню, мікровиступи якої утворюються при зарощуванні дисперсних
частинок металом. Шорсткість росте з товщиною покриття. Отже,
частинки фулерена, вбудовуючись в осад, визначають його подаль-
ший ріст. Аналіз КЕП нікель — С60 методом — мас-спектрометрії
вторинних іонів показав наявність у них вуглецю і зв’язків С-Н.
Очевидно, в процесі електроосадження, частинки фуллерена гідру-
ються катодним співрозряджаючимся воднем. В анодних потенціо-
динамічних кривих (ПДК) нікелю — С60 видно, що дисперсні частин-
ки фулерена трохи підвищують потенціал і відповідно зменшують
струм активного анодного розчинення композиційних покриттів.
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Потенціали початку пасивації нікелю і нікелю — С60 близькі. Ха -
рактерною особливістю анодної ПДК КЕП нікелю — С60 є істотне
розширення пасивної області. У дальній анодній області потенціа-
лів дисперсні частинки фулерена в покритті роблять найбільш
значний вплив на хід ГДК (потенціали перепасивації покриттів
істотно відрізняються).

Коефіцієнт тертя ковзання КЕП нікелю — С60 у порівнянні
з чистими нікелевими осадами зменшується з 0.34 до 0.10.

Композиційні покриття нікелю-фторопласту (політетрафторе-
тилена), так само як і інші КЕП на основі нікелю, можна отриму-
вати із суфатно-хлоридних електролітів. Проте формування КЕП
даного типу з електроліту Уоттса ускладнене. Молекула політетраф-
торетилену (ПТФЕ) має форму спіралі, що створює циліндр із
щільною зовнішньою оболонкою з електронегативних атомів фто -
ру. Тому частинки ПТФЕ гідрофобні і схильні до коагуляції в об’ємі
сульфатних розчинів під дією атракціонних Ван-дер-ваальсових
сил. Дану проблему частково можна вирішити при використанні
комплексних електролітів, наприклад, сульфаматних або ацетатних,
в яких адсорбційно-сольватний шар на частинках ПТФЕ блокує про-
цес агрегації. Якщо осадиження КЕП нікелю — ПТФЕ вести із суль -
фаматного електроліту, то в покриття включається до 20% дисперсної
фази, а якщо з сульфатного, то лише 4–8%. У процесі осадження
КЕП з ацетатних розчинів у приелектродному шарі відбувається
електрокоагуляція частинок фторопласту, обумовлена виникненням
дисперсійних сил між частинками. Дана агрегація залежить від рН
приелектродного шару, складу електроліту і режиму електролізу.
Для підвищення стійкості ПТФЕ в приелектродному шарі при оса -
дженні КЕП в ацетатні електроліти вводять неіоногенні ПАВ. Мак -
симальна агрегативна стійкість частинок ПТФЕ (діаметр 0,3–0,5 мкм),
стабілізованих ПАВ, досягається при рН ~ 5. Це обумовлено тим,
що в електролітах з рН 5 більше 90% нікелю зв’язано в ацетатних
комплексах, а з комплексів полегшений розряд іонів Ni2+ за схе-
мою: Ni2+ + e > Ni+ + e > Ni0. Тому для осадження КЕП нікель-фто-
ропластаузапропонований ацетатний електроліт складу (моль л–1):
NiCl2 · 6H2O 0.05, Ni(CH3COO)2 · 4H2O 0.6, CH3COOH 0.2. 
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КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ
НІКЕЛЬ-УЛЬТРАДИСПЕРСНИЙ АЛМАЗ

Слободяник В.Ю.

I курс, група ХТ-18-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент

Ультрадисперсні алмази (УДА) отримують методом детонацій-
ного синтезу в замкнутому об’ємі. Частинки УДА мають розміри
порядку 4–6 нм, овальну або сферичну форму, у них відсутні вихід
на поверхню ріжучих кромок, вони володіють розвиненою повер-
хневою енергією. Структурно УДА є ядром (~4–5 нм) з кубічного
алмазу, поміщеним в оболонку з перехідних рентгеноаморфних
структур вуглецю товщиною 0.4–1.0 нм. Поверхневий шар УДА
насичений різними, переважно кисневмісними функціональними
групами, які визначають високу активність частинок і схильність їх
до агрегації (коагуляції) в розчинах електролітів. Тому заздалегідь
УДА очищають від поверхневих домішок-коагулянтів за допомо-
гою іонообмінних смол або піддають ультразвуковій обробці елек-
троліт, що містить дисперсію УДА.

Для осадження КЕП НІКЕЛЬ-УДА, зазвичай, використовують
класичні сірчанокислі електроліти. Концентрація УДА в електроліті
може доходити до 30 г/л. Експериментальні дані свідчать про пози-
тивний вплив УДА на якість нікель-алмазних покриттів. Досліджено
фізико-механічні властивості нікелевих КЕП з трьома ультрадиспер-
сними діамантовими частинками, різних за адсорбційно-структур-
ними характеристиками. Дані характеристики варіюються залежно
від умов отримання і хімічної обробки УДА. Композиційні покриття
мають велюровий вигляд від світло-сірого (тип 1) до сірого (тип 3).
Вміст нанодіамантових частинок в осіданнях коливається від 0.2 до
1.0 мас. % залежно від їх типу і концентрації в електроліті.

Найбільша кількість частинок включається в нікелеві покриття,
які осаджуються з електроліту, що містить УДА тип з концентрацією
20г/л. якнайкращими властивостями також володіють КЕП з час-
тими нікелевими покриттями зменшується з 0.43 до 0.33, а мікро-
твердість зростає з 250 до 440 кг/мм2. Слід зазначити, що дані різних
авторів за властивостями КЕП НІКЕЛЬ-УДА відрізняються.
Показано, що при вмісті УДА в електроліті 20 г/л мікротвердість
КЕП досягає 560 кг/мм2, а їх зносостійкість збільшується в 5,8 разу.
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Дані покриття осідали при катодній щільності струму ik = дм2. Про -
те при збільшенні ik до 5 A/дм2 мікротвердість і зносостійкість КЕП
значно зростають при менших концентраціях УДА.

Покриття отримують дрібнозернистими, щільними і малопорис-
тими. Деталі, покриті КЕП НІКЕЛЬ-УДА, можуть служити в 20 ра зів
довше за деталі з чисто нікелевим покриттям. Нікель-ал мазні КЕП
застосовують також для здійснення точкових контактів на дуже малих
поверхнях. У цьому випадку частинки алмазу, включені в нікелеве
покриття, начебто впресовуються на контактній зоні. При осадженні
діамантових шарів з тим, що гальванічним пов’язує на ріжучих
інструментах отримують рівномірні КЕП із вмістом частинок від
20000 до 25000 на см2 поверхні. Такого ефекту не вдається добитися
при використанні діамантового синтетичного мікропорошку (АСМ)
в якості дисперсної фази КЕП. У концентрації 5–100 г/л АСМ при-
зводить до деполяризації, а при великих концентраціях до пасивації
катода. В результаті виникають технологічні ускладнення при осад-
женні нікель-алмазних КЕП, що приводить до нерівномірного роз-
поділу дисперсних частинок в осіданнях і погіршення характеристик
покриття. Зокрема, значення мікротвердості, виміряних у різних точ-
ках одного зразка, можуть розрізнятися в 4–5 разів.

Структурні дослідження показали, що впровадження нанодіа-
мантових частинок в нікелеву матрицю приводить до зменшення
розміру зерна, утворення дислокацій у вигляді клубків і сіток уздовж
меж зерен. Металографічні дослідження поперечного шліфу покрит-
тів виявило, що КЕП НІКЕЛЬ-УДА має стовпчасту структуру. 

РОЗРОБКА НОВИХ ЗАБАРВЛЮВАЛЬНИХ
НАНОМАТЕРІАЛІВ

Сніцарев В.І.

I курс, група ХТ-18-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Один із прикладів використання нанотехнологій — розробка
нових фарбувальних матеріалів для поїздів, яка покликана захищати
поверхню вагонів від малювання і нанесення написів, роблячи її
настільки гладкою, що ніякі інші фарби не можуть на ній закріпитися.

Фасадні фарби повинні бути еластичними, щоб перекривати, на -
приклад, тріщини штукатурки на критичних підкладках. Елас тич -
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ність, проте, завжди припускає адгезію у певному об’ємі, тому в та -
ких випадках посилене забруднення заздалегідь запрограмоване.
Щоб протидіяти цьому, після багаторічних практичних випробу-
вань фірмою Caparol було розроблено нове стійке до забруднення
захисне покриття Silamur.

Silamur є водним, чисто силікатним продуктом, дія якого
заснована на мінералізації забарвленої поверхні. Після висихання
матеріалу виникає мікропористий шар найдрібніших кварцових
частинок діаметром порядку мільйонних доль міліметра. Матеріал
із такою мікроструктурою відноситься до так званих мікроскопіч-
них поверхневих покриттів, які зменшують площу контакту «бруд-
них» частинок, внаслідок чого ці частинки менше «прилипають» до
поверхні і, тому, легше змиваються дощовою водою. Пориста
структура поверхні додає матеріалу абсолютно особливі якості.

Мікроскопічні кварцові частинки надають позитивну дію і на
покриття, що розтріскалися: вони володіють здатністю заповнюва-
ти дрібні, середні і крупні пори. Це перешкоджає проникненню
забруднюючих частинок у порожнечі. Крім того, забарвлена поверх -
ня при дощі змочується за всією площею, оскільки мікропористі
кварцові частинки поглинають воду, і вона розподіляється рівно-
мірно. Механізм захисту від грязі тут принципово відрізняється від
гідрофобізації визначає великий краєвий кут водних крапель
і водовідштовхувальний ефект, новий продукт впливає завдяки про -
тилежному ефекту — загальному зволоженню, що забезпечує зми-
вання брудних частинок дощовою водою. Порівняльні випробу-
вання довели, що цей метод ефективніший за гідрофобізацію.

Із-за насиченого колірного ефекту, який виникає при застосу-
ванні кварцових частинок, рекомендується використовувати Sila mur
тільки на білих поверхнях або поверхнях пастельних кольорів, що
запобігає оптичним спотворенням, які можуть виникнути на по -
верхнях насичених кольорів.

Формування наноструктур на поверхнях може бути виконане
за допомогою декількох основних технологій:

– лазерним променем або плазмовим травленням;
– шляхом анодного окислення (алюміній) із подальшим по -

крит тям, наприклад, гексадецилтриметоксисиланом;
– наданням форми і створенням мікрорельєфу гравіюванням;
– покриттям поверхні шаром металевих кластерів, комплексів

«Поверхнево-активна речовина — полімер» або трибічних кополі-
мерів, що самоорганізуються у наноструктури;
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– покриттям дисперсією наночасток із морфологією, що не ство-
рює агломератів.

Остання технологія є найбільш багатообіцяючою, оскільки до -
зволяє утворювати велике число частинок при мінімумі витрат. Від по -
відними матеріалами для формування таких наночасток є полімери,
сажа, пірогенні кремнієві кислоти, оксиди феруму і диоксид титану.

Одна із основних проблем, яку ще слід вирішити, полягає в то -
му, щоб вже після осадження частинки, які мають новий розподіл
за розміром та нову структуру, виявилися стабільними по відношенню
до старіння і чинників дії навколишнього середовища. Наприклад,
ультрафіолетове випромінювання може ініціювати окислення
покриття, що приведе до гідрофілізації поверхні за рахунок утво-
рення кисневмісних груп.

СТАН ПРОБЛЕМИ ТА РОЗРОБКА 
МЕТОДИКИ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ 
НІКЕЛЬ-КАРБІДВОЛЬФРАМОВИХ 

КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ

Старанов А.В.

IІІ курс, група АГ-31, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Залюбовський М.Г., к.т.н., доцент

В композиційних гальванічних покриттях (КГП) властивості
металічних матеріалів модифікуються за рахунок додавання різних
типів матеріалів (наприклад, керамічних). Електроосадження КГП,
засноване на включенні твердих частинок у металічну матрицю,
є важливим для виконання певних інженерних рішень. Другою фа -
зою можуть бути тверді оксиди (Al2O3, TiO2, SiO2), карбідні частин-
ки (SiC, WC), природні та синтетичні алмази, тверді змазки (PTFE,
графіт, MoS2) і навіть рідиновмісні мікрокапсули. Добре відомим
є застосування співосадження для покращення корозійної стійкості
покриттів у виробництві мікропористих хромових шарів шляхом
співосадження неелектропровідних частинок на Ni основу. В ат мо -
с фері, збагаченій киснем, Ni-Al2O3 композиційні покриття харак-
теризуються кращою стійкістю до окиснення, ніж Ni. Покращення
зносостійкості також відмічалось для електроосаджених Ni-SiC
композицій. Успішно реалізовано співосадження твердих частинок
(таких як Al2O3, TiO2, SiC, WC, Cr3C2, TiC, алмази тощо) з такими
металами як Ni, Cr, Co, Re тощо. Високодисперсні оксидні частин-
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ки SiO2 і Al2O3 можуть бути співосаджені з Ni із вмістом у покритті
до 1% SiO2 і 4% Al2O3 відповідно. Нещодавно реалізовано співосад-
ження Ni-С нанотрубчастих композицій з нікелем.

В даному дослідженні WC Ni був вибраний як тверда фаза для
електроосадження завдяки своїм трибологічним властивостям. Ме -
тою дослідження було підібрати умови електроосадження Ni-WC
КГП на сталеві матеріали та вивчити їх електрохімічну поведінку.

Середній розмір WC частинок для співосадження із нікелем ста -
новив 5 мкм і визначався Fritsch аналізатором. Стальна пластинка
(1,5 см ´ 1,5 см) використовувалась як основа для електроосаджен-
ня, нікелевий електрод — в якості анода. Електроосадження здійс-
нювали із електроліту наступного складу, г/л: NiSO4*6H2O (250),
NiCl2*6H2O (35) і H3BO3 (40) при рH розчину 4,2–4.3 та температу-
рі 50 °С. Густина струму змінювалась між 0,1 і 0,4 А/см2. Порошок WC
додавали в електроліт із розрахунку 2,5 г/л. Підготовка до елект ро -
осадження включала в себе змішування WC з електролітом для до -
статнього змочування часток та їх розподілу в електроліті. Електро -
осадження проводили на вертикальних електродах. Розчини
по криття підтримувалися ламінарним потоком (300 rev/min), вико-
ристовуючи магнітну мішалку. Час покриття становив 15 хв. В кінці
експерименту маса залишку WC в розчині електроліту визначали
шляхом ретельного вакуумного відфільтровування WC-частинок.
Різниця між кінцевою і початковою масою WC в розчині давала змогу
виявити масу WC в шарі. Масу нікелю, осадженого в композицій-
ному шарі, визначали із загального масового приросту на катоді.

Мікроструктури поперечного перерізу шару досліджували
з використання оптичного мікроскопа (Axiolab A, Zeiss, Germany)
і були проскановані електронним мікроскопом (SEM) (JEOL JSM ).
Електрохімічні поляризаційні дослідження проводили з викорис-
танням Perkin-Еlmer потенціостату (модель 263 А). Досліди прово-
дили у вільно-вентильованому 0,1 моль/л розчині сірчаної кислоти
при кімнатній температурі (близько 25 °С). Поверхні всіх покритих
зразків були відполіровані 4/0 наждачним папером, очищені і зне-
жирені перед тим, як вони були зафіксовані у плоскій поляризаційній
камері, плоский зразок тримався так, щоб електроліту було піддано
1 см2 поверхні зразка. Рекомендованим електродом був Аg/AgCl
(+197 мВ відносно стандартного водневого електрода), в той же час Pt
виступав у якості протилежного електрода. Потенціодинамічні по ля -
ризаційні експерименти починалися відразу після занурення зразка.
Усі поляризаційні експерименти проводили у скан-області 1 мВ/с.
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СТАН ПРОБЛЕМИ ПЛАЗМОВОЇ ОБРОБКИ ТИТАНУ

Сурменко В.Є.

І курс, група АТ-18-1 м, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут університету «Україна»

Науковий керівник: Петренко Т.В., ст. викладач

У даний час розроблені численні способи впливу на корозійні
властивості металів і сплавів шляхом зміни стану поверхні. Об’ємне
легування значною мірою витісняється модифікуванням поверхні
численними високоенергетичними та електрохімічними методами.
Одним з найбільш традиційних методів зміни корозійної поведінки
металів є його анодне оксидування у водних розчинах.

Проводилися систематичні дослідження можливості отриман-
ня корозійностійких покриттів з розплавлених сольових електролі-
тів. Так, були отримані оксидні, боридні, карбідні і силіцидні
покриття на ряді металів, здатних захищати металеву основу від різ-
них агресивних середовищ. Отримані із розплавлених хлоридних,
хлоридно-оксидних і карбонатних розплавів при високих темпера-
турах покриття відрізняються високою корозійною стійкістю,
низькою тріщиноватістю і дефектністю.

Обробка металевих матеріалів високотемпературною імпульсною
плазмою (ВТІП) приводить до зміни структури поверхневого шару. Ці
зміни визначаються динамікою передачі енергії від плазми до зразка,
перенесенням тепла в металі на стадіях його нагріву і охолоджування,
динамікою кристалізації розплаву. Залежно від матеріалу та його
початкової структури після обробки ВТІП відбувається оплавлення
і згладжування поверхні, зменшення розміру зерна металу і, як наслі-
док, утворення дрібнокристалічних, аморфних і аморфно-кристаліч-
них структур. Тип структур, що утворюються, залежить як від власти-
востей оброблюваного матеріалу, так і від таких характеристик плазми,
як щільність, міцність і тривалість плазмового імпульсу.

Відомо, що обробка високотемпературною імпульсною плаз-
мою в десятки разів підвищує корозійну стійкість титану та його
сплавів у водних розчинах сірчаної кислоти і хлориду натрію. Ос -
танніми роками проведені дослідження по корозійній стійкості ста -
лей, оброблених ВТІП. У розплавленому свинцю при температурі
923 К. У ході тривалих ресурсних корозійних випробувань встанов-
лено, що середня швидкість корозії в потоці рідкого свинцю змен-
шується в два рази для зразків, оброблених ВТІП.
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Проведено дослідження з вивчення корозійної стійкості алю-
мінію, обробленого різними видами плазми. У ході дослідження
впливу обробки ВТІП на корозійні характеристики алюмінію було
показано, що плазмова обробка істотно зменшує швидкість корозії
алюмінію в розплавах хлоридів лужних металів.

Відомо, що обробка титану і титанових сплавів ВТІП приво-
дить до зміцнення поверхні металу, підвищує мікротвердість і стій-
кість до стирання, знижує шорсткість поверхонь. Метою даного
дослідження є вивчення впливу обробки високотемпературною
імпульсною плазмою на корозійно-електрохімічній поведінки
титану в розплавленій евтектичній суміші хлоридів цезію і натрію
при температурах 790–820 К в атмосфері аргону.

Обробку титанових зразків проводили на коаксіальному плаз-
мовому прискорювачі МКТ-4 у водневій атмосфері і прискорюва-
чах циліндрового типу «Десна-250» та «Десна-510» у середовищі
гелю і кисневому середовищі.

Зразками були «прапорці» з площею занурення ~2 см2 вирізані
з титанової фольги Вт1 (товщина фольги 170 мкм). Зразки були
оброблені ВТІП в наступних режимах:

1. Водневою плазмою з напругою 12 кВ, що прискорюється, було
зроблено по 1 «пострілу» з кожного боку зразка на установці МКТ-4
(Н-т1):

2. Гелієвою плазмою з прискорювальною напругою 10 кВ на уста-
новці «Десна-250» (НЕ-ТІ)-1 «постріл»:

3. Кисневою плазмою з прискорювальною напругою 12.5 кВ на
установці «Десна-250» (О-ТІ)-1 «постріл».

НАНОБЕТОН — ОДИН З ОСНОВНИХ 
НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ НАНОБУДІВНИЦТВА

Ткач В.В.

I курс, група ХТ-18-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Одна із галузей промисловості, де нанотехнології розвивають-
ся достатньо інтенсивно, — це будівництво. Природно, що і основні
розробки в цій області повинні бути направлені на створення но вих,
міцніших, легших та дешевших будівельних матеріалів, а також
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поліпшення вже наявних матеріалів: металоконструкцій і бетону, за
рахунок їх легування нанопорошками.

Певні успіхи у цій області вже досягнуті. Створено нанобетон.
Спеціальні добавки — так звані наноініціатори — значно покращу-
ють його механічні властивості. Межа міцності нанобетону в 1.5 ра зи
вище за міцність звичайного, морозостійкість вище на 50%, а віро-
гідність появи тріщин — в три рази нижче. При цьому, вага бетон-
них конструкцій, виготовлених із застосуванням наноматеріалів,
знижується в шість разів. Розробники стверджують, що застосування
подібного бетону здешевлює кінцеву вартість конструкцій у 2–3 рази.

Також наголошується і ряд поновлювальних властивостей бе -
тону. При нанесенні на залізобетонну конструкцію нанобетон за -
повнює всі мікропори і мікротріщини та полімеризується, віднов-
люючи її міцність. Якщо ж проржавіла арматура, нова речовина
вступає в реакцію із корозійним шаром, заміщає його і відновлює
зчеплення бетону із арматурою.

Однією із цікавих розробок є керамічний наноцемент, або фос-
фатна кераміка, — це порошкоподібна суміш фосфату і оксиду
металу, при з’єднанні із водою твірна пастоподібного цементного
розчину. Такий матеріал володіє високою міцністю і вогнестійкіс-
тю, стійким опором хімічному розкладанню і замерзанню. На від-
міну від традиційного бетону, він твердне навіть під водою. За свої-
ми властивостями фосфатна кераміка перевершує звичний цемент.

Як показує аналіз різного роду публікацій із даної тематики,
застосування наноматеріалів, зокрема навіть звичайної сажі, в кіль-
кості всього 0.001–0.1% сприяє значному підвищенню експлуатацій-
них властивостей пінобетону (зниження усадки, однорідна рівна
поверхня, повніше заповнення порожнеч) при мінімальній щіль-
ності пінобетону (марки D 250–300). Також забезпечується підви-
щення міцності і тріщиностійкості пінобетону та інших бетонних
виробів у 1.6–2 рази при поліпшенні теплоізоляційних властивос-
тей в 1.2 рази. Додатковою перевагою розробки є зменшення змісту
власне цементу в пінобетоні при незмінній міцності. Новий бетон
вже почали застосовувати у будівництві. 
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МЕХАНІЗМ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ ГАДОЛІНІЙ
ТРИХЛОРИДУ НА ВОЛЬФРАМОВОМУ ЕЛЕКТРОДІ

В РОЗПЛАВІ KCL-NACL ПРИ 973 K 

Третьяков А.В.

I курс, група ХТ-18-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

Для встановлення характеру та механізму електродного проце-
су електровідновлення йонів гадолінію в хлоридному розплаві роз-
раховано деякі кінетичні параметри: густину струму, потенціали
піку і напівпіку, та напівширину піку при різних С(GdCl3) і швид-
костях поляризації за загальновідомими діагностичними критерія-
ми. Граничний струм електровідновлення йонів гадолінію прямо
пропорційно зростає зі збільшенням концентрації гадоліній трих-
лориду в розплаві.

Ці дані можуть свідчити про дифузійний контроль електрохі-
мічного відновлення йонів гадолінію в розплаві KCl-NaCl за стаціо-
нарних умов поляризації. На дифузіний контроль електродного про-
цесу вказує і значення співвідношення id/nFC = (1,0–3,0)·10–3 см/с для
стаціонарних швидкостей поляризації, значення якого співвимірне
з дифузійною константою c = D/d, яка характеризує спосіб доставки
електроактивних частинок до поверхні електрода. Характер залеж-
ності ip/V1/2 від V1/2 дає змогу зробити висновок про дифузійний конт -
роль електродного процесу. При швидкостях поляризації 0,01–0,1 В/c
співвідношення iP/V1/2 – V1/2 залишається сталим.

Для визначення кількості електронів, які переносяться в елек-
тродному процесі, виконано аналіз стаціонарних вольтамперних
кривих за рівнянням Гейровського-Ільковича, використання якого
виправдано таким: експериментальна стаціонарна вольтамперна кри -
ва має S-подібну форму; в розплаві міститься лише окиснена форма
(йони гадолінію); металевий гадоліній, який виділився, мо же розчи-
нятися в хлоридному розплаві, що містить йони GdCl6

3–. Якби про-
дукт, який виділяється в катодному процесі, не розчинявся в матеріа-
лі електрода або в розплаві, хвиля відновлення мала б серпоподібну
форму і описувалася б рівнянням Кольтгофа-Лінгейна. При аналізі
вольтамперних кривих за рівнянням Кольтгофа-Лінгейна в координа-
тах E – lg(id – i) отримано значення n = 1,7, а за рівнянням Гей ров -
ского-Ільковича в координатах E – lg[i/(id – i)] — значення n = 3,1. 
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Значення відношення струмів піків Iра і Iрс при електровідновлен-
ні на вольфрамовому електроді до швидкостей поляризації 0,1 В/с
близьке до 1,0, що є характерним для оборотного електродного
процесу.

Розраховані за загальновідомими діагностичними критеріями
з напівширини піків (Ер/2 – Ер = 2,2RT/nF) значення числа електро-
нів, які переносяться в електродному процесі, близькі до трьох для
інтервалу швидкостей поляризації до 0,1 В/с. Збільшення швид-
кості поляризації призводить до збільшення ширини хвилі. При
аналізі напівширини піків для швидкостей поляризації V > 0,1 В/с
одержали значення ana = 1,4–1,6 за діагностичними критеріями 

Мацуди-Аябе Отже, електрохімічне віднов-

лення хлоридних комплексних йонів гадолінію на вольфрамовому
електроді у стаціонарних і нестаціонарних умовах поляризації при
швидкостях поляризації до 0,1 В/с в хлоридних розплавах ліміту-
ється стадією дифузійної доставки і при V > 0,5 В/с (нестаціонарні
умови поляризації) — швидкістю переносу заряду. Виходячи з літе-
ратурних даних щодо будови хлоридних розплавів, до складу яких
входять йони гадолінію, електровідновлення GdCl6

3– на вольфрамо-
вому електроді можна представити таким рівнянням реакції:
GdCl6

3– + 3е = Gd + 6Cl–.
Виконано розрахунок коефіцієнта дифузії для комплексних йонів 

GdCl6
3– на основі співвідношення: 

для інтервалу швидкостей поляризації, коли значення ip/V1/2 є ста-
лим, і електродний процес є оборотним. Розраховані значення кое-
фіцієнта дифузії йонів GdCl6

3– (0,9±0,2)·10–5 см2/с мають один поря-
док з такими для йонів гадолінію в евтектичному розплаві KCl-LiCl. 
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ЗАПАСИ ТИТАНУ В УКРАЇНІ

Трофімов П.В.

ІІI курс, група ХТ-18.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

На сьогодні в Україні в промисловій експлуатації знаходиться
два розсипних родовища: ільменитовий концентрати Іршанської
групи родовищ (Житомирська обл.) і концентрати ільменіту Воль но -
горського комплексного родовища (Дніпропетровська обл.). Роз ві -
дані і готуються до розробки такі родовища, що містять ільменитові
руди: Стремигородське, Федорівське, Кропивенське (Житомир -
ська обл.), Носачевське (Черкаська обл.) і Бірзуловське (Кірово град -
ська обл.). Комплексне Вовчанське родовище (Дніпропетровська обл.)
за своїм складом аналогічно Вільногірським концентратам. 

Для ільменітових концентратів розсипних родовищ України
характерний високий (до 65%) вміст ТіО2, і за своїми технологічни-
ми властивостями вони відповідають якості титановмісної сирови-
ни провідних світових виробників. 

Ільменітові концентрати, в основному, використовують у ви -
робництві пігментного ТіО2сульфатним або хлорним способами,
а також для переробки на губчастий титан. У сульфатному способі
виробництва пігментного титан диоксиду використовують стан-
дартні незмінні ільменітові концентрати, що містять 46–52% TiO2,
а також одержувані з ільменітових концентратів титанові шлаки,
що містять 76–79% TiO2. 

При одержанні пігментного ТіО2 безпосередньо з концентрата
основнимі критеріями, що визначають якість ільменітовіх концен-
тратів, є: ступінь змін, сталість складу та вміст хромофорних домі-
шок. Причому особливо впливає на якість пігментного титан диок-
сиду наявність хромофорних домішок у концентраті. Кольорові
характеристики титан диоксиду залежать від його здатності утво-
рювати ізоморфні суміші з оксидами перехідних металів. 

Згідно з даними за змістом хромофорних домішок у ільменітових
концентратах нових родовищ України порівняно з вимогами тех-
нічних умов на концентрати ільменітові для виробництва пігмен-
тного ТіО2сульфатним способом, у концентратах Федорівського
і Кропивенського родовищ спостерігається невелике перевищення
за вмістом P2O5. Ільменітовий концентрат Вовчанського родовища
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не підходить для переробки на пігментний ТіО2сульфатним спосо-
бом через високий вмісту Cr2O3.

Для хлорного способу отримання пігментного ТіО2і виробниц-
тва губчастого титану потрібна сировина із вмістом титан оксиду
85–97%. Це низькозалізисті титанові шлаки, а також природний
і штучний рутил. Титановий шлак і штучний рутил отримують з іль-
менітових концентратів. У світовій практиці більше 40% ільменіто-
вих концентратів переробляють на титанові шлаки, які використо-
вують для виробництва пігментного ТіО2сульфатним та хлорним
способами, а також губчастого титану. 

В Україні та Казахстані титанові шлаки виробляють лише для за -
безпечення виробництва губчастого титану. На всіх підприємствах
як сировину для одержання титанових шлаків використовують, в ос -
новному, ільменітові концентрати виробництва Вільногірського
гір ничо-металургійного комбінату. 

На основі літературних даних можна зробити наступні висновки:
– ільменитові концентрати нових родовищ України можна пе -

ре робляти за існуючими технологіями, як на пігментний ТіО2, так
і на губчастий титан; 

– для промислового виробництва пігментного ТіО2 сульфатним
способом придатними є концентрати Носачевського, Кропи вен сь -
кого, Федоровського і Бірзуловського родовищ;

– Вовчанський ільменітовий ефективно може бути переробле-
ний на пігментний ТіО2 хлорним способом і губчастий титан, проте
не може бути використаний у виробництві пігментного ТіО2 суль -
фатним способом; 

– усі концентрати нових родовищ України придатні для вироб-
ництва губчастого титану.

СТАН ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОМПОЗИЦІЙНИХ
ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ

Харченко Д.Л.

IІІ курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент

Створення композиційних електрохімічних покриттів (КЕП)
є одним з важливих напрямів сучасної гальванотехніки. Принцип
отримання КЕП заснований на тому, що разом з металами з елект ро -
літів-суспензій осідають дисперсні частинки різних розміру і видів.
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Включаючись у покриття, дисперсні частинки істотно покращують
їх експлуатаційні властивості (твердість, зносостійкість, корозійну
стійкість) і додають їм нові якості (антифракційні, магнітні, каталі-
тичні). Завдяки цьому КЕП широко використовують у машинобу-
дуванні, приладобудуванні, при виготовленні медичних інструмен-
тів і хімічної апаратури.

Металевою матрицею КЕП зазвичай служать нікель, хром, мідь,
залізо, цинк, олово, благородні метали, а також сплави, що осаджу-
ються без накладення зовнішнього струму (Ni-P, Ni-B). В якості
дисперсної фази в електроліти вводять тверді (іноді рідкі) частин-
ки, розміри яких, як правило, не перевищують 3–5 мкм, але в окре-
мих випадках становлять декілька десятків мікрометрів. Це можуть
бути оксиди (Al2O3, TiO2, ZrO2, SiO2), бінарні сполуки d-елементів
(TiN, TiB2, ZrC, WC, Cr2C3, MoS2), порошки металів і неметалів (Cr,
Мо, W, Si, графіт, алмаз), солі (BaSO4, CaF2), високомолекулярні
спо луки (політетрафторетилен, капролактам) тощо. Останнім
часом усе активніше досліджуються композиційні покриття з нано-
розмірними частинками.

Для інтенсифікації осадження КЕП застосовують різні методи:
перемішування електроліту, горизонтальне розташування катода,
використання концентрованих суспензій, нестаціонарні режими
електролізу, ультразвук, накладення магнітного поля, попередню
хімічну обробку дисперсної фази тощо.

Кінетика утворення КЕП включає такі стадії: доставку диспер-
сних частинок до катода, утримування їх на поверхні катода і заро-
щування частинок осідаючим металом. Дисперсні частинки
можуть доставлятися до катода за рахунок перемішування, броунів-
ського руху, під дією гравітаційних сил, а також унаслідок адсорбції
на їх поверхні катіонів металу, що осаджується. Частинки, що утри-
муються на катоді, ініціюють зародкоутворення в місцях контакту
з його поверхнею, що стимулює зарощування даних частинок мета-
лом. Варіюючи умови електроосадження, можна забезпечувати та кий
мікрорельєф поверхні, коли на ній утримуються дисперсні частин-
ки певного розміру. Це, у свою чергу, дозволяє формувати покрит-
тя із заданими властивостями.

Перша публікація, в якій повідомлялося про отримання КЕП,
відноситься до 1929 р. У подальші три десятиліття дослідження в цій
галузі проводилися, в основному, зарубіжними ученими. У СРСР
систематичні роботи, спрямовані на отримання і вивчення КЕП,
почалися з 1960 р. За період до 1990 р. вийшло декілька моногра-
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фій, де узагальнені дослідження механізму і кінетики утворення
КЕП, а також структури і властивостей покриттів. У цьому огляді
розглядаються істотні результати з вивчення КЕП, отримані за ос -
танні півтора десятиліття.

Найбільшого поширення серед КЕП набули покриття з нікеле-
вою матрицею. Електроліти нікелювання не завжди володіють висо-
кою розсіюючою здатністю і закривають дефектні місця на покриваю-
чих поверхнях. Осадження композиційних покриттів є одним
з вирішень цієї проблеми. КЕП на основі нікелю характеризуються
високою твердістю і зносостійкістю, стійкістю в корозійних середови-
щах і гарним зовнішнім виглядом. З нікелем легко співсаджуються
дисперсні частинки різної природи. В останні роки значна увага при-
діляється нікелевим покриттям, що містять як дисперсну фазу ультра-
дисперсні алмази (наноалмази), фулерен С60 і фторопласт (тефлон).

ВПЛИВ УМОВ СПІКАННЯ НА СТРУКТУРУ 
ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТУ

АЛМАЗ-СИЛІЦІЙ КАРБІД 

Черепаха О.І.

IV курс, група ХТ-15-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

Встановлено, що після завершення реакції карбідоутворення
при тривалості спікання більше 20 с. зразки композиту виявляють
високі і стабільні фізико-механічні властивості в широкому інтер-
валі температури спікання 1473–2473 К. Зі збільшенням тиску спі-
кання від 2,5 до 8,5 ГПа спостерігається значне збільшення модуля
пружності і зносостійкості. Слід відмітити, що під дією високого
тиску формується поровий простір пресовки алмазних мікропо-
рошків, який характеризується певною величиною відкритої
пористості (17%), високим ступенем розгалуженості та одноріднос-
ті за розміром пор-капілярів, що необхідно для подальшого утво-
рення в ньому структури силіцій карбіду.

Встановлено, що максимальне значення механічних власти-
востей виявляють зразки композиту, отримані при спіканні мікро-
порошків зернистості 40/28, 60/40 і при максимальному досліджу-
ваному тиску 8,5 ГПа.
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Для досягнення високих експлуатаційних властивостей компо-
зиту алмаз-силіцій карбід та з метою застосування його в якості
надтвердого матеріалу в буровому інструменті визначена оптималь-
на P-T-t область спікання: P — не менше 7 ГПа, Т = 1673–2073 К,
t = 20–30 с. Температурний інтервал вибрано з метою збільшення
тривалості експлуатації твердосплавного апарату високого тиску,
який використовують при спіканні композиційного матеріалу.

Для якісного визначення міцності міжфазної межі алмаз — (-SiC),
сформованої в процесі реакційного спікання системи алмаз-Si, при
однакових умовах спікання (Р = 8,5 ГПа; Т = 1973 К; t = 20 с.) були
одержані зразки композиту алмаз-мідь. У процесі на грі вання мідь
просочує алмазний мікропорошок і, на відміну від крем нію, прак-
тично не взаємодіє з алмазом. Показано, що високі механічні влас-
тивості композиту визначаються високою міцністю міжзеренного
зв’язку взаємопроникних каркасів алмазу і силіцій карбіду.

Термостійкість полікристалічних матеріалів на основі алмазу
визначається властивістю матеріалу зберігати свої фізико-механічні
характеристики після нагрівання до заданих температур. Висока стій-
кість зразків композиту алмаз-силіцій карбід пояснюється кількома
причинами. Основна з них полягає в тому, що композит має структу-
ру взаємопроникних каркасів алмазу та силіцій карбіду (-SiC)
з закритою пористістю менше 1%. Термомеханічна сумісність фаз
і висока стійкість до окиснення силіцій карбіду призводить до зсуву
графітизації алмазних зерен в область більш високих температур.

Таблиця
Основні характеристики композиту алмаз-карбід кремнію

Густина, г/см3 3,46
Твердість за Кнупом, ГПа 52

Міцність при радіальному стисненні, ГПа 0,49

Тріщиностійкість, МН м–3/2 8

Модуль Юнга, ГПа 969
Модуль зсуву, ГПа 446

Об’ємний модуль, ГПа 391
Коефіцієнт Пуассона 0,086

Теплопровідність, Вт/м К 260
Зносостійкість при правці корундового круга, мг/кг 3,2

Зносостійкість при струганні піщаника, мм 0,2
Термостійкість, К 1473
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В результаті випробувань встановлено, що показник зносостій-
кості композиту, спеченого на основі мікропорошку природного
алмазу, не змінюється при нагріванні до 1673 К. Основні характе-
ристики композиту алмаз-силіцій карбід наведено в таблиці.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ОТРИМАННЯ 
ТА ВИВЧЕННЯ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

НА ОСНОВІ АЛМАЗУ ТА СИЛІЦІЙ КАРБІДУ 

Шомко В.А.

IV курс, група ХТ-15-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

Для спікання композиту на основі алмазу і силіцій кремнію було
вибрано апарат високого тиску (АВТ) у формі «ковадла з заглиблення-
ми» типу тороїд з діаметром лунки 20 мм, з допомогою якого можливе
створення тиску в реакційному об’ємі до 9 ГПа. Вибір схеми споряд-
ження реакційного об’єму АВТ було проведено з метою за безпечення
мінімальних градієнтів температури в області спікання пластин ком-
позиту діаметром 6–9 мм і висотою 2–3 мм. Для цього бу ла викорис-
тана методика визначення градієнтів температури за геометричними
характеристиками форми фронту просочування алмазного мікро-
порошку кремнієм. Така методика визначення температурних гра-
дієнтів при спіканні композиту в АВТ була застосована вперше.

Вимірювання тиску в реакційному об’ємі АВТ при кімнатній
температурі проводили за методикою, яка грунтується на фіксуван-
ні поліморфних перетворень у вісмуті та плюмбум селеніді за різки-
ми (стрибкоподібними) змінами електричного опору при досяг-
ненні певного тиску. Тиск у реакційному об’ємі АВТ при нагріванні
визначали за кінетичною кривою нагрівання, фіксуючи фазові
перетворення в міді. Температуру в зоні спікання композиту вимірю-
вали за показами вольфрам-ренієвої термопари ВР 5/20. Будували
калібрувальні графіки залежності температури від потужності стру-
му нагрівання й при наступних спіканнях визначали температуру за
показами потужності струму нагрівання.

Для дослідження кінетики процесів просочування і карбідоутво-
рення в системі алмаз-кремній в умовах високих тисків і темпера-
тур була розроблена методика, яка дозволила за результатам запису
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зміни сили струму при різких значеннях потужності нагрівання
побудувати залежність тривалості нагрівання до моменту плавлен-
ня кремнію (tплавл.), просочування ним алазного мікропорошку tпр.
і завершення процесу карбідоутворення tз. Дана методика дала змо -
гу визначати тимчасовий інтервал Δt = tпр. – tпл.

Міграція рідкої фази в пористе середовище на глибину L за час
Δt під дією градієнта тиску ΔР визначається залежністю: L2 =
= 2К/mΔPΔt, де m — коефіцієнт динамічної в’язкості рідини, який
зменшується зі зростанням температури; K — коефіцієнт проник-
ності, що залежить від пористості, питомої поверхні та звивистості
пор. Швидкість просочування, характеризується коефіцієнтом
просочування p = 2К/mΔP, який не залежить від глибини проник-
нення рідини L. Розроблена методика вимірювання величини струму
нагрівання осередку високого тиску дозволяла з високою точністю
(±0,1 с.) фіксувати тимчасовий інтервал Δt, за який відбувалося
просочування і, знаючи товщу шару алмазного мікропорошку L,
обчислити коефіцієнт просочування p = L2/Δt.

При вивченні структури і властивостей композиту алмаз-силі-
цій карбід використали такі методи: рентгеноструктурний і рентге-
нофазний аналіз; оптичну і електронну мікроскопію; гідростатичне
зважування для визначення густини і пористості; визначення влас-
них частот резонансних коливань для обчислення пружних моду-
лів; нестаціонарного імпульсивного нагрівання для встановлення
теплопровідності; визначення твердості за Кнупом; індентування
для обчислення величини тріщиностійкості; вимірювання міцнос-
ті при діаметральному стисканні зразків композитів у вигляді дис-
ків; визначення показника зносостійкості при струганні кварцово-
го піщаника; визначення показника зносостійкості при правці
корундового круга; встановлення показника термостійкості за зна-
ченням мінімальної температури відпалу в середовищі водню, вище
якої спостерігається деградація властивостей композиту.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЙОНІВ ГАДОЛІНІЮ
У ХЛОРИДНОМУ РОЗПЛАВІ НА СРІБНОМУ,
АЛЮМІНІЄВОМУ ТА СКЛОВУГЛЕЦЕВОМУ

ЕЛЕКТРОДАХ

Яловий Д.А.

I курс, група ХТ-18-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

Електрохімічне відновлення йонів гадолінію на срібному електроді.
На катодній гілці циклічної вольтамперограми наявні дві хвилі

відновлення до потенціалів виділення лужного металу. Перша хви -
ля відновлення знаходилася при Е = –(1,8–1,9) В, а друга хвиля —
при Е = –(2,2–2,3) В. На анодній гілці, залежно від потенціалу
повернення, наявні чотири хвилі окиснення продуктів катодного
циклу. Першу основну хвиля відновлення йонів гадолінію на сріб-
ному електроді спостерігали при значенні Е = –(1,8–1,9) В, якщо
електродом порівняння був хлорсрібний. Висота хвилі відновлення
зростає пропорційно зі збільшенням концентрації гадоліній трих-
лориду. Встановлено, що потенціали хвилі відновлення йонів гадо-
лінію на срібному електроді знаходяться в більш позитивній облас-
ті потенціалів (приблизно на 200 мВ), ніж на вольфрамовому при
використанні хлор срібного електрода порівняння. Це можна пояс-
нити деполяризацією електровідновлення йонів гадолінію в ре зуль -
таті утворення металевим гадолінієм, який виділяється, сплаву та
інтерметалічних сполук із срібним електродом. Зі збільшенням швид -
кості поляризації струм піку зростає, і потенціал піку зміщується
в більш негативну область потенціалів.

Якщо поляризацію на срібному електроді в розплаві проводити
до потенціалів розкладання фонового електроліту, то на катодній
і анодній гілках вольтамперних кривих з’являються додаткові хвилі,
пов’язані з утворенням і розчиненням інтерметалічних сполук га -
долінію із сріблом.

Електрохімічне відновлення йонів гадолінію на алюмінієвому елек-
троді. Потенціал хвилі відновлення йонів гадолінію на алюмінієво-
му електроді знаходиться в більш позитивній області потенціалів
(~300 мВ), ніж на вольфрамовому електроді і практично збігається
з потенціалами хвиль, одержаних на срібному електроді. Зсув
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потенціалу хвилі відновлення йонів гадолінію на алюмінієвому
електроді в позитивну область, пов’язано з процесом сплавоутво-
рення і утворення інтерметалічних сполук.

Електрохімічне відновлення йонів гадолінію на скловуглеці. Від -
мінною особливістю вольтамперних залежностей для йонів гадолі-
нію на скловуглецевому електроді в еквімольному розплаві хлори-
дів натрію і калію при температурі 973 K є те, що хвилі відновлення
знаходяться в більш позитивній області потенціалів –(1,6–1,8)
В відносно хлорсрібного електрода порівняння. Хвилі відновлення
на скловуглеці розтягнуті по осі потенціалів, також має місце істот-
на різниця між потенціалами піків катодного і анодного процесів.
Накопичувальний електроліз при потенціалах відновлення йонів
гадолінію на скловуглецевому електроді та подальше вилуговуван-
ня продуктів електролізу призводить до газовиділення і утворення
вуглеводнів (переважно ацетилену). Цей експериментальний факт
підтверджує утворення сполук гадолінію з вуглецем (карбідів), що
пояснює істотну деполяризацию при електровідновленні йонів
гадолінію на скловуглецевому електроді. 

У низькотемпературному евтектичному розплаві KCl-NaCl-CsCl
(823 K) потенціал хвилі відновлення гадолінію на скловуглецевому
електроді знаходиться в більш негативній області потенціалів. Спос -
терігається зменшення різниці потенціалів піків катодного і анод-
ного процесів, порівняно з такими в еквімольному розплаві хлори-
дів натрію і калію. Крім того, висоти хвиль катодного і анодного
процесів практично співпадають. Тривалий електроліз при потен-
ціалах хвилі відновлення йонів гадолінію і подальше вилуговуван-
ня не призводять до утворення вуглеводнів, що свідчить про відсут-
ність утворення сполук вуглецю і гадолінію на скло вуглецевому
електроді за таких умов ведення процесу.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ
АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ

КЕВЛАР — СУЧАСНИЙ КОНСТРУКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Аксьонов А.О.

ІІ курс, гр. ПНМ-21, спеціальність «Механік-педагог»
Київський національний університет будівництва і архітектури.

Наукові керівники: Добровольський О.Г, к.т.н. доцент КНУБА,
Косенко В.А., к.т.н., професор Університету «Україна»

Кевлар відноситься до полімерних композиційних матеріалів,
які складаються з полімерної матриці та наповнювача — кевларо-
вого волокна, або тканини з цього волокна. Цей матеріал володіє
унікальними властивостями, якими не володіє жодний з існуючих
матеріалів. В промисловості він відомий під назвами кевлар (США),
СВМ (Росія), тварон (Європа). За складом і структурою вони дуже
схожі. Однак, оскільки кевлар був першим (виготовлен у 1965 р.),
його назву використовують в якості терміна, що охоплює групу по -
дібних матеріалів.

Кевлар (англ. kevlar) являє собою пара-арамідне синтетичне во -
локно, яке складається з довгих молекулярних ланцюгів, вироблених
з поліпара-фенилентерефталаміду. Між собою ланцюги жорстко
скріплені міцними зв’язками, які надають цьому матеріалу специ-
фічні властивості: високе значення міцності, твердості і жорсткості
і, як наслідок, — малу розтяжність. Крім того кевлар характеризу-
ється високим електроопором, хімічно стійкий, має низький кое-
фіцієнт термічного розширення, ударо- і тріщиностійкий, вогнес-
тійкий — здатний до самотушіння тощо. Кевлар зберігає міцність при
низьких температурах (до –196 °С). Більш того, при зниженні тем-
ператури він стає міцнішим. При нагріванні кевлар не розплавля-
ється, а при температурі 430…480 °С розкладається. При температурі
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вище за 150 °С міцність кевлару починає зменшуватися. Напри клад,
при температурі 160 °С межа міцності зменшується на 10…20%,
а при 250 °С кевлар втрачає 50% своєї міцності. Композит із кевла-
ра на основі епоксидної матриці ЭД-20 характеризується такими
фізико-хімічними властивостями: щильність — 1,3 т/м3; межа міц-
ності — 1600 МПа; модуль пружності при розтяганні — 70 ГПа. 

З початку матеріал був розроблений для армування автомобіль-
них шин; в цій якості він використовується і зараз. Крім того кевлар
використовують в якості арматури в композитних матеріалах, які
характеризуються високою міцністю і легкістю. З кевлару виготов-
ляють легкі бронежилети та інші елементи броні, наприклад, при
виробництві броньованих автомобілів, військових касок тощо. Було
визначено, що жилет з семі шарів тканей з кевлару здатний захи-
щати людину від куль 38 калібру. Однак, для куль більшого калібру
треба застосовувати більшу кількість шарів. Було визначено також,
що здатність захисту від куль зменшується при намоканні, після пран-
ня, під дією ультрафіолету. В зв’язку з цим було розроблено водо -
стійкий жилет з покриттям з тканини, що перешкоджає дії сонечно-
го проміння та інших негативних факторів. З кевлару виготовляють
також спортивні шлеми, деталі літаків і гвинтокрилів, ракетки
настільного тенісу, взуття і одяг для спортсменів, спортивні човни
і весла, щогли яхт, повітряні кулі тощо. Його використовують для
армування мідних і волоконно-оптичних кабелів (волокна вздовж
всієї довжини кабеля запобігають його розтяганню і розриву). Його
також застосовують в якості армуючого компонента у змішаних
тканинах, що надає виробам стійкість проти розтягуючих, абразив-
них та ріжучих дій. З цих тканин виготовляють рукавички і захисні
елементи у спортивному одязі для мотоспорту, сноубордінгу тощо.
З нього також виготовляють антипрокольні устілки для взуття.
Кевлар являє собою матеріал не тільки міцний, але й гарний.
Чистий матеріал має золотистий колір, близький до телесного, але
виготовляють його і іншого кольору. Цей факт суттєво розширює
спектр застосування кевлара у виробництві декоративних деталей,
таких, як дверні та інші элементи автомобіля. Впровадження кевла-
ру в різні галузі триває. 
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ВКЛАД УКАЇННСЬКИХ ВЧЕНИХ У РОЗВИТОК НАУКИ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Безкоровайний М.С.

ІІІ курс, група АТ-15-1 (мс.), 
спеціальність « Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
Науковий керівник: Косенко В.А., к.т.н., професор

ХХІ століття прийнято вважати століттям нанотехнологій (за
аналогією з тим як XIX століття називали століттям пари, а XX сто-
ліття — століттям атома й комп’ютера).

Українські вчені також вносять певний вклад у наукові розроб-
ки з нанонауки і нанотехнологій. В Національній академії наук
України в межах спеціальної програми «Наноструктурні системи,
наноматеріали, нанотехнології» тривають дослідження з фізики ме -
талів і сплавів, хімії поверхні, порошкових технологій, мікроелект ро -
ніки, колоїдних нанорозчинів, сорбентів, лікарських засобів. Мініс -
терством освіти і науки України спільно з Міністерством промислової
політики затверджено Українську міжвідомчу науково-технічну
програму «Нанофізика і наноелектроніка». Застосування нанома-
теріалів у клінічній практиці вивчають у Інститутах Академії медич-
них наук України, національних та медичних університетах країни.

Інститути НАН України та НАМН України активізували
вивчення фізичних, фізико-хімічних, біохімічних основ нанонау-
ки, нанотехнологій, наномедицини.

Більше 50 років у Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона
Б.Є. проводяться дослідження з розробки сучасних нанотехноло-
гій, результати яких впроваджені в авіаційну та військову промис-
ловість, космічну галузь, а в останні роки і медицину. Академіком
Б.Є. Патоном і академіком Б.О. Мовчаном розроблена оригінальна
електронно-променева технологія отримання наночастинок неор-
ганічного і органічного походження. Науковці Інституту епідеміоло-
гії та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України
спільно з дослідниками лабораторії електронно-променевої техно-
логії неорганічних матеріалів для медицини Інституту електрозва-
рювання ім. Є.О. Патона та Національного медичного університе-
ту ім. О.О. Богомольця встановили, що наночастинки срібла та міді
виявляють більш виражену протимікробну дію щодо Staphylococcus
aureus, ніж звичайні препарати цих металів.
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Академіком НАН України Б.О. Мовчаном узагальнені дані літе -
ратури та власні дослідження з отримання наночастинок, які про-
водяться більше 50 років. Б.О. Мовчан дає таке визначення нано-
технологій: «Нанотехнологія сукупність наукових знань, способів
і засобів направленого регульованого складання (синтезу) із окремих
атомів і молекул різних речовин, матеріалів та виробів з лінійним
розміром елементів структури до 100 нм (1 нм = 109 м; 1 нм = 10 А).

В Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова розроблені методи
одержання нанорозмірних дисперсних систем за допомогою елект -
ровибуху провідників й електричного пробою рідких середовищ.
Ця методика дає змогу отримувати нанопорошки металів, а також
вуглецеві наноматеріали: наноалмази, нанотрубки та фулерени. 

Значний цикл досліджень з нанохімії здійснений в Інституті
біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. Дослі джен нями
З.Р. Ульберг і співавторів з’ясовані молекулярні структури комплексів
нанометалбіомолекули та принципи виникнення таких комплексів.

В інституті фізики НАН України розроблено метод створення
штучних наноструктур за допомогою стимульованих електричним
полем поверхневих хімічних реакцій на поверхні розділу рідина-
грань (ІІІ) золота, що має важливе значення для виявлення високої
активності нанорозмірних частинок цього металу. 

В Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
з’ясована екситонна природа переходів у гетероструктурах із кван-
товими точками InAsInP та ідентифіковані екситони, що форму-
ються за участю важких і легких діркових станів. 

За допомогою розробленої технології формування люмінесці ю -
ючих Si-нанокластерів встановлене значне збільшення концентра-
ції випромінюючих центрів при відпалі в атмосфері Н2 або О2, що
дозволяє приблизно на порядок збільшити інтенсивність свічення.

Тривають дослідження з нанотехнологій в інших Інститутах
НАН України: фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського, фізико-тех-
нічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна, проблем
матеріалознавства ім. І.М. Францевича, біохімії ім. О.В. Палладіна,
фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського.



320

Секція 16.3 Інноваційні технології розвитку  

ФУЛЕРИТ — МАТЕРІАЛ
З ОСОБЛИВО ВИСОКОЮ ТВЕРДІСТЮ

Гавриленко А.Ю.

ІІ курсу гр. ПНМ-21, спеціальність «Механік-педагог»
Київський національний університет будівництва і архітектури.

Наукові керівники: Добровольський О.Г, к.т.н. доцент КНУБА,
Косенко В.А., к.т.н., професор Університету «Україна» 

Фулерит відноситься до ультратвердих матеріалів, які мають
твердість вищу за твердість алмазу. Матеріали, які мають твердість
вищу за твердість твердих сплавів називають надтвердими. До них
відносять алмаз, карбіди, бориди, нітриди тощо.

Фулерит було відкрито після того, як були досліджені вуглеце-
ві наноструктури, якими володіють наноматеріали. 

Наноматеріали — це метали і неметали (сталі, сплави, кераміка,
композиційні матеріали тощо), у яких структурні елементи (фази)
однак в одному вимірі мають розмір менший, ніж 100 нм. Струк тур -
ними елементами наноматеріалів можуть бути частинки порошків
різної форми, волокна, дроти, плівки, які являють собою нескладні
фазові складові. Але можуть бути структурні наноелементи інших
більш складних форм. Наприклад, більш складними є структурні
елементи матеріалів вуглецю, такі як нанокон, нанохорн, нанот-
рубка, графен, фулерен. Матеріали з наноструктурами цих матеріа-
лів, застосовують в медицині і техніці. Наприклад, вже виготовля-
ють графенові акумулятори, які мають великі переваги над
неграфеновими акумуляторами. В останні роки став привертати
велику увагу матеріал, шо має структуру, складену з частинок фуле-
рену і яку назвали фулерит. 

Фулерити — продукти об’ємної полімерізації сферичних вуглеце-
вих молекул фулеренів С60 і С70 при тиску понад 90 тисяч атмосфер
і температурі понад 300 °С. Отриманий матеріал повністю зберігає
жорстку структуру фулеренів, які при полімеризації з’єднуються
між собою міцними алмазоподібними зв’язками. Це призводить до
появи просторових каркасів, що володіють аномально високою
жорсткістю і твердістю.

Фулерит є речовиною з дуже високою твердістю (приблизно
в 2 рази твердіше алмаза). Модуль їх об’ємного стиснення доходить до
1300 ГПа, істотно перевищуючи цю характеристику алмазу (445 ГПа).
Теоретично, з нього можна виготовляти інструменти для обробки
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легованих сталей і алмазів, що, однак, далеко від практичної реалі-
заціі. Однак новий матеріал вже знайшов практичне застосування.
На його основі був створений прилад нового типу — скануючий
мікропрофілометр-твердомір «NanoSkan», в якому голка для вимі-
рювання твердості і зонд зроблені з ультратвердого фулерита. Це
дозволило в 5–10 разів збільшити термін служби зонда і сильно роз-
ширити можливості приладу. Фулерітовою голкою вперше вдалося
точно виміряти твердість різних кристалографічних площин алма-
зу. До сих пір твердість алмаза вимірювалася алмазною ж голкою; це
неминуче призводило до помилок, тому що не виконувалася основ-
на вимога: матеріал зонда повинен бути істотно твердіше випробу-
ваного матеріалу. До фулеритів проявляють інтерес спеціалісти
з технологій сверхтвердих матеріалів. У 1996 році ультратвердий
фулеріт було нагороджено медалю і дипломом Всесвітньої вистав-
ки з винаходів «Эврика-96» в Брюсселі. 

РЕЦИКЛІНГ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Докуніхін В.З.

к. т. н., доцент Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Рециклінг — це наука про мистецтво ефективно і екологобез-
печно використовувати залишкові ресурси автотранспортних засо-
бів (АТЗ) по завершенню їх життєвого циклу. Пристосованість
автомобілів до рециклінгу закладаються при їх проектуванні і виго-
товленні, виготовленні запасних частин і експлуатаційних матеріа-
лів до них; реалізація рециклінгу починається після списання АТЗ.
Рециклінг базується на таких фундаментальних науках як: теорія
виробництва, надійності автомобілів, теорія технічного обслугову-
вання і ремонту автомобілів, теорія старіння машин, теорія оцінки
залишкової придатності машин, теорія виготовлення автомобіль-
них експлуатаційних матеріалів і інших науках. Рециклінг обумов-
лений старінням автомобілів, він тісно пов’язаний з їх утилізацією.
Старіння автомобіля — це поступове збільшення швидкості зміни
параметрів стану його елементів при незмінному характері цієї змі -
ни. Можна виділити три основних чинника процесу старіння вузлів:
1) знос і деформація базисних незмінних деталей зі строком служби,
що дорівнює або більше повного експлуатаційного періоду автомо-
біля; 2) знос змінних деталей, що експлуатуються на протязі декіль-
кох міжремонтних періодів; 3) частий ремонт автомобіля. 
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Знос базисних деталей надає основний вплив на старіння вуз ла,
агрегату і автомобіля в цілому. З часом посадочні і спряжені поверхні
базисної деталі змінюють свою форму, геометрію вісі. У них спосте-
рігається зменшення натягу і збільшення зазорів у спряженнях
деталей. Внаслідок цього між деталями порушуються міжцент рові
відстані, виникають їх перекоси, змінюється орієнтація і стабіль-
ність кріплення як деталей, так і механізмів. Переміщується і змен-
шується площа контакту пар тертя, збільшуються питомі наванта-
ження. Це веде до поступового збільшення швидкості зношування
змінних деталей. На швидкість зношування змінних деталей впли-
ває: зміна відстаней між робочими поверхнями і зменшення зно-
состійкості. Зношені, але придатні для експлуатації шестерні, під-
шипники кочення і ковзання мають у спряженнях збільшені
зазори. В процесі роботи це призводить до збільшення динамічних
навантажень і контактних напружень, нагрівання спряжень, появі
стуків і збільшення швидкості зношення деталі. У ряді випадків
при збільшенні величини зносу деталей зменшується їх зносостій-
кість. Це стосується деталей, які мають на робочих поверхнях тон-
кий шар зносостійкого металу (цементація, хромування, наклепу-
вання, антифрикційний матеріал тощо). Зі зношенням цього шару
зносостійкість деталей погіршується, а швидкість зношення зрос-
тає. Частий ремонт є своєрідним інтенсифікатором її старіння. Він
прискорює процес старіння оскільки переукомплектування дета-
лей при складанні машин, їх знеособлення призводять до порушен-
ня спряжень і зменшенню площі контакту. Під дією першого чин-
ника процес старіння здійснюється безперервно, під дією решти
чинників — стрибкоподібно. Вплив трьох наведених чинників на
швидкість зношування окремо взятої деталі може бути як непрямим,
наприклад, зміна орієнтації і розмірів спряжених з нею деталей, так
і прямим — зміна орієнтації і розмірів деталі, що розглядається.
В результаті старіння суттєво знижується як безпека руху автомобі-
ля, так і його негативний вплив на навколишнє середовище. 

Зараз все більше світових виробників, державних екологічних
органів, дослідницьких організацій приходять до висновку про не об -
хідність повного обліку негативного впливу автомобіля за весь його
життєвий цикл.Цей вплив можна визначити як послідовні і взаємо-
пов’язані стадії виробництва і використання автомобіля — від добу-
вання сировини до остаточного захоронення відходів. Тобто,
основними стадіями життєвого циклу автомобіля є: 1) добування
сировини; 2) переробка сировини та отримання конструкційних
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матеріалів, пального й енергії; 3) виготовлення деталей і вузлів ав -
томобіля, складання; 4) експлуатація автомобіля (в т. ч. ремонт);
5) розбирання і утилізація автомобіля, захоронення відходів. Таким
чином, важливим моментом при розгляді життєвого циклу автомо-
біля є питання його утилізації після закінчення терміну експлуата-
ції.У світі виробляється близько 2 млрд. т. різних продуктів. Для їх
виробництва з надр вилучається близько 100 млрд. т. руд, горючих
копалин та іншої сировини. На кожну тонну промислової продук-
ції припадає близько 50 тонн відходів. 

Екологи, економісти та інші вчені з тривогою попереджають,
що стан навколишнього середовища безперервно погіршується.
Інтенсивність техногенного забруднення перевищує здатність
самоочищення природних ресурсів.Гонитва кожної країни за пере-
вагами економічного зростання пов’язана з неусувними небезпека-
ми для всього людства. Досягнення науки і практики останніх років
визначили шляхи раціонального використання ресурсів. Ресурси,
здобуті з надр і втілені в засоби виробництва у вигляді автомобілів
та іншої техніки, здійснюють свій рух, у процесі якого вони, зношу-
ються і отримують властивості вторинної сировини. Такий рух ресур-
сів дозволяє організувати їх багаторазове використання, в результа-
ті чого досягається значне ресурсозбереження. Вичерпавши всю
свою первинну придатність, ресурси спрямовуються на утилізацію,
знищення, захоронення. Значна частина ресурсів спрямовується на
регенерацію і подальше використання. Інша частина ресурсів під-
лягає знищенню та захоронення, оскільки в даний час ще не роз-
роблені відповідні технології їх переробки.

Як показує практика перероблювані ресурси дозволяють
повернути у сферу повторного використання значні обсяги металу
за більш низькими витратами, ніж його одержання з руд.Оливи, що
підлягають утилізації, регенеруються, очищаються, доповнюються
присадками і використовуються як за прямим призначенням, так
і в якості рідин гідросистем різних машин. Призначені до утиліза-
ції ресурси дають можливість вилучити свинець із акумуляторних
батарей, використовувати скло й пластмаси як матеріал наповнення
у відповідних технологічних процесах. В Японії частка використання
зношених шин, перероблених в інші ресурси і предмети побутового
користування, досягає до 90%; в Україні це направлення техноло-
гічної утилізації гумовотехнічні виробів тільки починає своє станов-
лення і охоплює близько 4% всіх зношених шин. За розрахунками
фахівців з однієї тонни утилізованих гумотехнічних виробів можна
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отримати 400 літрів замінників нафти, 135 літрів газу, сталевого
дроту. Потреби у свинці для акумуляторів можна на 80% покрити
продуктами переробки утилізованих акумуляторних батарей.
Основоположником теоретичних положень утилізації є академік
Селіванов О. І., який у своєму фундаментальному дослідженні «Ос -
нови теорії старіння машин» дав глибокий аналіз змін стану машин
у зв’язку з їх використанням та зносом, показав закономірності ста-
ріння та утворення конструктивних і неконструктивних елементів
машини. Тепер в умовах, коли забезпечення екологічної рівноваги
поряд з можливостями багаторазового використання природних
ресурсів стає найважливішою міжнародною проблемою, вивчення
характеристик машини необхідно доповнити ще одною завершаль-
ною ланкою: теорією і практикою утилізації.

Утилізація — це комплекс науково обгрунтованих технічних,
технологічних, організаційно-економічних, правових заходів, про-
цесів, нормативів з частковою та повною переробкою використа-
них технічних засобів виробництва та супроводжуючих їх ресурсів,
що забезпечують ресурсозбереження та охорону природи.

Мета утилізації — вилучення з втративших придатність ресур-
сів, втілених у засоби виробництва і супроводжуючих їх паралельно
функціонуючих ресурсів, фрагментів із залишковою придатністю
для їх використання за прямим призначенням або переробки,
отримання іншої сировини, вторинних ресурсів та їх локалізації,
що забезпечує захист навколишнього середовища від тих викорис-
таних ресурсів, переробка яких в даний час ускладнена.

Об’єкти утилізації — всі види ресурсів після закінчення їх жит-
тєвого циклу з причини фізичного та морального зносу і економіч-
ної недоцільності відновлення їх первісної придатності, вихідного
стану для використання за призначенням.

Результати утилізації — вторинні ресурси у вигляді вузлів,
деталей і матеріалів із залишковою придатністю, вторинна сирови-
на для переробки в інші ресурси, локалізовані ресурси, що не впли-
вають на навколишнє середовище.



325

автотранспортної галузі України Секція 16.3

МАХОВИКОВІ НАКОПИЧУВАЧІ 
ЕНЕРГІЇ АВТОМОБІЛІВ

Докуніхін В.З.

к. т. н., доцент Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Використання маховикових накопичувачів енергії дозволяє сут-
тєво підвищити економічність автомобілів завдяки акумулюванню
енергії,яка може бути використана в необхідний момент, особливо під
час руху транспорту у міських умовах з частими зупинками і рушіння-
ми з місця. При наявності маховикового накопичувача енергії двигун
завжди може працювати в оптимальному режимі Інша перевага махо-
викового накопичувача полягає в тому, що більша частина поступаль-
ної енергії автомобіля при гальмуванні не виділяється у вигляді тепла
у гальмівних механізмах, а може бути ним акумульована. Еконо міч -
ність такого автомобіля збільшується більше ніж на 50%.

Маховиковий накопичувач енергії на автомобілі эфек тивний
тільки в сполученні з безступінчастою трансмісією (рис. 1). Швид -
кість обертання маховика не регулюється, тому при будь якому її
значенні необхідно забезпечити її узгодження зі швидкістю автомо-
біля. Наприклад, при розгоні автомобі ля, коли енергія відбираєть-
ся від маховика, то швидкість автомобіля збільшується, а швидкість
маховика зменшується. Безсту пінчаста трансмісія повинна безпе-
рервно забезпечувати узгодження цих швидкостей. Крім того, якщо
маховик використовується для акумулювання енергії гальмування,
то, без ступінчаста трансмісія повинна забезпечувати передачу енер-
гії з частими зупинками і рушіннями з місця енергія для руху авто-
мобіля береться від маховика, а двигун включається час від часу для
підтримання його обертання. При цьому, коли двигун включений,
він може працювати в оптимальному режимі, оскільки єдиним
навантаженням для нього являється маховик, а не автомобіль.

Була розроблена велика кількість різних конструк цій безсту-
пінчастих трансмісій и багато з них були реа лізовані. Але число
принципово різних рішень не є таким великим. Усі конструкції без-
ступінчастих транс мисій прийнято поділяти на п’ять основних типів
: 1) гід рооб’ємні; 2) фрикційні; 3) з муфтою вільного ходу; 4) бага-
тоступінчасті з фрикційною муфтою; 5) електричні .

Гідрооб’ємна трансмісія звичайно складається з насоса, з’єдна-
ного трубопроводами с гідромоторами. Гідростати чний напір ріди-
ни, створений насосом, за допомогою гідромотора перетворюється
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в механічну енергію. Цей процес являється обратимим в тому сенсі,
що енергія мо же передаватися в будь якому напрямі. Такі трансмі-
сії застосовуються на практиці,але вони являються досить тяжкими
і громіздкими. Принцип дії фрикційних безступінчастих передач
побудований на передачі енергії внаслідок тертя між двома меха-
нічними частинами. Але в таких трансмісіях передача енергії може
здійснюватися тільки в одному напрямі. Багатоступінчаста коробка
передач із фрикційною муфтою уявляє собою звичайну механічну
коробку передач, в якій використовується фрикційна муфта для
отримання проміжних значень передаточного числа. Електрична
трансмісія складається з генератора і електродвигунів. Двигун при-
водить у дію генератор, струм якого надходить до електродвигунів,
які обертають колеса автомобіля. У такій системі нема необхіднос-
ті в узгодженні швидкостей обертання генератора і електродвигуна.
Електродвигун може працювати як генератор і навпаки. 

Зчеплення Зчеплення

Рис. 1. Конструктивна схема шасі автомобіля з маховиковим нако пи -
чувачем енергії і безступінчастою трансмісією

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ МАСОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПУНКТІВ

ПРИЙОМУ ШВИДКОПСУВНИХ ВАНТАЖІВ

Докуніхін В.З.

к. т. н., доцент Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

1. Імовірність Р0 того, що всі пости пункту вільні:
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де n — кількість постів ВРП;
m — кількість транспортних засобів; 
S — кількість транспортних засобів у черзі; 

2. Імовірність Pk того, що зайняті обслуговуванням К постів
при умові 0 < K < n:

3. Імовірність Pn+s того, що обслуговуванням транспортних за -
собів зайняті всі n постів і S замовлень очікують обслуговування: 

4. Середнє число транспортних засобів Mоч, які очікують обслу-
говування:

5. Імовірність Рвід відмови обслуговування транспортних засобів:

6. Середнє число каналів Nз, зайнятих обслуговування:
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РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПАКЕТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Докуніхін В.З.

к. т. н., доцент Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Вартість транспортної складової у сукупному процесі постачан-
ня, виробництва і розподілення продукції складає в США третину
кінцевої ціни продукції. Витрати на транспортування зростають ще
більше при доставці споживачам швидкопсувних вантажів, до яких
відносяться хлібопродукти. Правильні умови перевезення вантажів
цієї групи гарантують збереження споживчих властивостей продук-
ту, які визначають придатність задовольняти певні потреби відпо-
відно з його призначенням. Якісні продукти в усіх країнах розгля-
даються як умови здорової нації і тому являються однією з головних
турбот уряду будь-якої країни. Питома вага швидкопсувних ванта-
жів за кордоном складає біля 1%, а вартість їх перевищує 12%. 

При переході на пакетні перевезення хліба і хлібобулочних
виробів зменшується трудомісткість вантажно-розвантажувальних
робіт, скорочуються втрати продуктів, забезпечуються збереження
товарного вигляду продуктів, скорочується час простою рухомого
складу під навантаженням і розвантаженням, простою в чергах при
очікуванні виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, зменшу-
ється площа складських приміщень, відпадає необхідність в облаш-
туванні навісів на майданчику розвантаження продукції тощо.

Річний економічний ефект Eр від переходу на пакетні переве-
зення виробів визначаємо за формулою:

Eр = [(E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6) – (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)],    (1)
де E1 — ефект від скорочення робітників,зайнятих вантажно-роз-

вантажувальними роботами, грн.;
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E2 — ефект від скорочення втрат продукції, грн.;
E3 — ефект від підвищення навантаження на одиницю склад-

ської площі і скорочення потреби в ній при однакових
обсягах продукції, грн. (Ефект обумовлений збільшенням
висоти штабелювання пакетованих вантажів).

E4 — ефект від збереження товарного вигляду продукції, грн.;
E5 — ефект від скорочення часу простою транспортних засобів

при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, грн.;
E6 — ефект від скорочення часу простою транспортних засобів

в чер зі при очікуванні вантажно-розвантажувальних робіт,
грн.;

B1 — витрати на розроблення проекту пакетування продукції, грн.;
B2 — витрати на придбання піддонів, грн.;
B3 — витрати на придбання плівки для скріплення вантажів сфор-

мованих у піддоні, грн.;
B4 — витрати на придбання засобів механізації вантажно-розван -

тажувальних робіт і обладнання для формування і скріп -
лення вантажів плівкою, грн.;

B5 — поточні витрати на експлуатацію засобів механізації ван-
тажно-розвантажувальних робіт і обладнання для скріп-
лення вантажів плівкою, грн. Складові формули (1) визна-
чаються наступним чином: 

E1 = N1 × З1 – N2 × З2, 
де N1 і N2 — кількість робітників, зайнятих вантажно-розвантажу-

вальними роботами відповідно до і після впро ва джен -
ня пакетних перевезень;

З1 і З2 — заробітна плата робітника з нарахуваннями відповідно
до і після впровадження пакетних перевезень, грн.

E2= Цп ×  П, 

де Цп — ціна одиниці продукції, грн.
П — різниця між втратами продукції до і після пакетних пе -

ревезень, т.

E3 = (S1 – S2) × Hп,

де S1 і S2 — складська площа відповідно під непакетовані і пакето-
вані вантажі, м2;

Hп — середні питомі витрати на придбання, оренду, обслугову-
вання 1 м2 складської площі (освітлення, опалення, орен -
дна плата, приведені питомі капіталовкладення тощо), грн.
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E4 = Q × (Цп1 – Цп2), 
де Q — маса продукції, яка втратила товарний вигляд до паке ту -

вання, т.
Цп1 — ціна однієї тони продукції, яка не втратила товарний вигляд,

грн.
Цп2 — ціна однієї тони продукції, яка втратила товарний вигляд до

пакетування, грн. 
E5 = Br × (t1 – t2),

де Br — вартість однієї години простою транспортного засобу, грн,
t1 і t2 — тривалість простою транспортних засобів під вантаженням

і розвантаженням за певний період часу відповідно до
і після пакетування, год. 

E6 = Br × (tоч.1 – tоч.2), 

де tоч.1 і tоч.2 — тривалість простою транспортного засобів у черзі
при очікуванні вантажно-розвантажувальних робіт від -
повідно до і після впровадження пакетування, год.
Тривалість простою в очікуванні початку вантажно-
розвантажувальних робіт розраховується на основі
методів теорії масового обслуговування.

B1 — визначається за нормативами. 
B2=Nпід × B1 під,

де Nпід — загальна кількість піддонів за певний період часу, шт.
B1 під. — вартість одного піддону, грн.

B3 = Nпл × B1 пл..

де Nпл — витрати плівки на один піддон, метри квадратні;.
B1 пл — вартість одного квадратного метра плівки, грн.

B4 = (Вз.в.р. + Во.ф.) × Е,

де Вз.в.р. — вартість засобів виконання вантажно-розвантажуваль-
них робіт, грн;

Во.ф — вартість обладнання для формування пакету і скріплення
його плівкою, грн; 

Величина B5 визначається за фактичними витратами на екс-
плуатацію обладнання, встановленого на складі. Е — нормативний
коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень.

Встановлено, що річний економічний ефект від переходу на тех -
нологію транспортного процесу з пакетуванням вантажів при пере-
везенні хлібобулочних виробів у Дніпровському районі м. Києва
складає 124 163 грн. 
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗНІЙМАЧ, ВИГОТОВЛЕНИЙ
ІЗ УТИЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЯ ЗІЛ-130

Докуніхін В.З.

к.т.н., доцент Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Автомобільний транспорт — один із основних споживачів
матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, які оцінюються
автотранспортними витратами народного господарства. Значним
резервом ресурсозбереження на підприємствах автотранспорту
є комплексне використання вторинних матеріальних та енергетич-
них ресурсів, що являють собою своєрідний відтворний фонд.

Підхід до вторинних ресурсів як до відтворного фонду — новий
стратегічний напрям у сфері експлуатації автомобільного транс-
порту. Суть цього напряму полягає в раціональній і ефективній
організації повторного і багаторазового використання значної но -
менклатури цих ресурсів із залученням їх у господарський обіг.
Ефективне використання вторинних ресурсів автотранспортних
засобів для їхньої експлуатації і виробництва пов’язане з рециклін-
гом автомобілів.

Рециклінг — надання складовим частинам і материалам вибра-
кованого автомобіля необхіднх властививостей, які дозволяють
використати їх повторно. Іншими словами, рециклинг — повторне
використання ресурсів.

На кафедрі автомобільного транспорту розроблена конструк-
ція пристрою для виконання розбірно-збірних робіт при ремонті
машин, який повністю виготовлений з утильних автомобільних
деталей. Пристрій складається з силового елементу і набору пере-
хідників. Силовий елемент ударно-імпульсивної дії має стержень,
рукоятку і тягар. Перехідники призначені для з’єднання силового
елементу зі складальною одиницею, що демонтується. Стержень
пристрою виготовлений зі штока амортизатора автомобіля ЗІЛ-130,
тягар і руків’я — автомобільної піввісі, а шарнір перехідника —
з паль ця ресори. 

На рисунках 1–4 наведено використання даного універсально-
го пристрою при ремонті двигуна. 

Силовий елемент пристрою може також використовуватися при
ремонті кузовів легкових автомобілів, демонтажі гільз циліндрів,
підшипників, шплінтів та інших деталей.
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Рис. 1. Демонтаж головки циліндрів Рис. 2. Демонтаж кришки шатуна

Рис. 3. Демонтаж кришок корінних опор Рис. 4. Демонтаж форсунок 

РОЗИТОК НАУКИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В ЯПОНІЇ

Дубок Р.О.

ІІІ курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Косенко В.А., к.т.н., професор

Японія вважається однією з найрозвитутих країн світу. Держава
та фірми розпочали розвивати та вдосконалювати не тільки дослід-
ження з нанонауки, розробки нових методик у галузі нанотехноло-
гій, але і мікроскопії. За короткий термін у Японії розроблено нові
типи скануючих тунельних мікроскопів та електронних мікроско-
пів із високою роздільною здатністю, які дозволили досліджувати
властивості не тільки наночастинок, але й окремих атомів і молекул.
Японська Економічна Асоціація (Кейданрен) організувала у 2000 році
спеціальний відділ із нанотехнологій при промислово-технічному
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комітеті. У 1991 році в Японії розробили загальний план розвитку
до сліджень з нанотехнологій та почала функціонувати програма роз -
витку техніки маніпулювання атомами і молекулами (проект
«Атомна технологія»), а також розроблено конкретний план реаліза-
ції проекту «Нанотек для нового суспільства!» (nPlan 21). Створено
спеціальний центр із вивчення наноматеріалів, перед яким поставле-
но завдання з розробки так званих «революційних» наноматеріалів,
необхідних для впровадження у різні галузі діяльності суспільства та
виробництва: магнітні запам’ятовуючі середовища та конструкції,
високоефективні сонячні батареї, надпотужні комп’ютери, засоби
передачі інформації. Крім цього, розроблено спеціальну програму
з розвитку нанотехнологічного матеріалознавства. Дослідження
з нанонауки в Японії планують проводити за такими напрямами:

– інформаційні технології, біологічні науки, енергетика, еко-
логія, матеріалознавство, напівпровідникові нанотехнології, висо-
кофункціональні матеріали, нанометрова техніка для систем з оп -
тичними дисками, фотонна техніка, фемтосекундні технології;

– організація притоку значних капіталовкладень від промис-
лових підприємств у нанонауку з конкретним механізмом розподі-
лу фінансів. Всебічний розвиток венчурних підприємств та фірм,
діяльність яких сприятиме проведенню досліджень із нанонауки;

– інтенсифікація наукових досліджень протягом 5–10 років з ме -
тою реального впровадження результатів у практичну діяльність
суспільства. Японія має стати флагманом майбутньої науково-тех -
нічної революції;

– проведення держаної стратегії з організації ефективного спів -
робітництва державних, приватних, наукових відомств та громад-
ських організацій у цій новій галузі науки і виробництва;

– створення реальних передумов для формування більш багат-
шого суспільства, люди якого мають жити щасливіше в здоровій
екологічній обстановці.

За програмою «Нанотек для нового суспільства!» (nPlan 21) до -
слідження з нанонауки в Японії розділені на три категорії.

Категорія 1. Флагманські розробки, що мають закінчитися за ко -
роткий період (5–10 років) впровадженням конкретних інформацій-
них технологій для покращення системи зв’язку. Зокрема, створення
надзвичайно малих (мініатюрних) напівпровідникових приладів, під -
вищення щільності запису — до 1 терабіт/кв. дюйм, підвищення про -
пускної здатності оптичних ліній зв’язку — до 1 петабіт/кв. дюйм,
а радіоліній — до 10 гігабіт/кв. дюйм.
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Категорія 2. Перспективні проекти зосереджуються на розроб-
ці тривалих нанотехнологій (1020 років). Виконання цієї програми
буде спрямовано на створення цілком нових нанопристоїв, нано -
плівок, нанотрубок, напівпровідникових приладів, розробку висо-
коточної вимірювальної апаратури, організацію великих промис-
лових виробництв із застосуванням нанотехнологій як «згори
донизу», так і «знизу вгору».

Категорія 3. Фундаментальні дослідження планується зосере-
дити на вивченні механізмів дії наночастинок (квантових міток,
нанокристалів, кристалічних граток, атомів, молекул, геномів, біл-
ків), їх фізичних та фізико-хімічних властивостей. Складнішими
фундаментальними дослідженнями є розробка обчислювальних
систем нового типу, а також процесів, що координуються з ресур-
созбереженням, енергетикою та самозбіркою наносистем. До фун-
даментальних досліджень учені Японії відносять вивчення різнома-
нітних властивостей наносистем, їх фізичних, електричних,
магнітних, біологічних, фармакологічних, токсикологічних власти-
востей та розробку принципово нових методів теоретичного, екс-
периментального вивчення й застосування у клінічній практиці.

Особливо варто відзначити досягнення Японії в галузі альтер-
нативної енергетики, а саме, водневої. Передбачається в найближчі
10–20 років перевести весь транспорт на водневу енергетику, який
є екологічно чистим.

ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВІДСТАНІ ЇЗДКИ 
НА ВЕЛОСИПЕДІ 

Єрмакоич М.Є.

студент 2 курсу Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»

Науковий керівник: Докуніхін В.З, к. т. н., 
доцент Інженерно-технологічного інституту

Університету «Україна»

В теперішній час у селі Лучинчик Вінницької області припадає
330 велосипедів на 1000 чоловік. У найбільш розвинених країнах
ЄС кількість велосипедів з розрахунку на 1000 чоловік становить
700–920 одиниць. Приблизно 60% всіх велосипедних поїздок за кор -
доном складають ділові поїздки. З урахуванням збільшення кіль-
кості велосипедистів, що спостерігається в нашій країні, не виклю-
чено, що у найближчій перспективі (10–20 років) питома кількість
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велосипедів в селі Лучинчик наблизиться до рівня Європейських
країн. Тоді кількість велосипедів у селі може збільшитися в 2,1–2,7 ра -
за. Збільшення кількості велосипедів у селі буде проходити без суттє-
вої зміни території і протяжності вулично-дорожньої мережі. Разом
з тим буде зроcтати і кількість легкових автомобілів. Тому інтенсив-
ність руху у селі може зрости у 6–9 разів. Якщо не відбудеться змін
у підвищенні безпеки руху, то у селі кількість дорожньо-транспор-
тних пригод з велосипедистами у селі значно зросте. Інтенсивність
руху автомобілів у теплу пору року може бути суттєво скорочена,
якщо при певних поїздках мешканці села будуть використовувати не
легковий автомобіль, а велосипед. У зв’язку з цим питання дослід-
ження раціональної велосипедної поїздки є актуальними. 

Мета роботи. Дослідження відстані, при якій за витратами часу
легковий автомобіль доцільно замінити велосипедом.

Вирішення проблеми. Велосипед в загальному потоці на вулиці
і дорозі вважається небезпечним засобом пересування. При достат-
ній безпеці руху велосипедистів доцільно перерозподілити певну
кількість поїздок на невеликі відстані: на роботу, за покупками, на
навчання тощо з легкового автомобільного транспорту на велоси-
педний. Критична відстань їздки L (км), при якій доцільно вико-
ристовувати велосипед замість автомобіля, визначається за умови
однакових витрат часу на їздку за формулою:

L/va + ta = tв + L/vв, (1)

де ta і tв — витрати часу відповідно на підготовку і закінчення поїзд ки
на велосипеді і автомобілі, год;

va і vв — відповідно швидкість руху на велосипеді і автомобілі, км/год;
L — критична відстань, їздки, км;

З цієї формули можна визначити критичну величину відстані
поїздки.

L = ((ta – tв)*(Va*Vв)) / (Va – Vв), (2)

Нами проведено дослідження щодо визначення величин ta, tв,
va, vв шляхом спостереження і опитування водіїв автомобілів і вело-
сипедистів села Лучинчик на протязі червня, липня і серпня 2016 р.
Обсяг дослідження склав 50 поїздок. Для умов села Лучинчик вста-
новлено такі середні значення вищенаведених показників:

– середні витрати часу на підготовку і закінчення поїздки на вело-
сипеді і автомобілі відповідно складають: tв = 0,01 год, ta = 0,15 год;

– середня швидкість руху на велосипеді і автомобілі відповідно
складає: vв = 12 км/год, va = 30 км/год.
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Для цих умов критична відстань L становить 4,5 км. Таким
чином, при L < 4,5 км доцільно використовувати замість автомобі-
ля велосипед. Ми дослідили також розподілення їздок жителів села
на велосипеді за цільовим призначенням.

Висновки. 1. Проведено дослідження витрат часу на підготовку
та закінчення поїздки на велосипеді і на легковому автомобілі,
швидкості руху на велосипеді, швидкість руху на автомобілі, від
яких залежить критична відстань, при якій час їздки на автомобілі
і велосипеді буде однаковим для умов села Лучинчик.

2. Раціональна відстань, при якій доцільно використовувати
велосипед замість легкового автомобіля, складає для умов села Лу -
чинчик 4,5 км.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВОДНЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Задорожній Д.М.

ІІ курс, група АТ-17-1, спеціальність « Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Косенко В.А., к.т.н., професор 

Аналіз кількості автомобілів в світі дозволяє робити висновки про
значне збільшення автомобільного транспорту в I-й половині XXI ст.
Автомобіль в більшості країн стає найбільш доступним і зручним за -
собом пересування. Однак із збільшенням парку автомобілів ростуть
потреби палива для них, і збільшуються викиди шкідливих ре човин
в навколишнє середовище. Обмеженість світових запасів нафти,
постійне збільшення вартості бензину, жорсткіші вимоги до токсич-
ності вихлопних газів, безпеки і комфортності автомобіля привели до
суттєвих і повномасштабних змін в світовій автомобільній промисло-
вості. На даний час, немає жодної компанії автомобілебудування, яка
б не переймалася проблемами економії палива, покращення систем
безпеки і екологічності автомобіля. Слід зазначити, що наукові уста-
нови і науковці України проблемі використання нетрадиційних видів
палива не приділяють достатньої уваги. Практично відсутність серед
наукових праць теоретичних розробок з окресленого питання обу-
мовлюють актуальність вивчення даної теми. Разом з тим, актуаль-
ності йому додають і світові тенденції розвитку паливної галузі.
Питання теоретико-методологічних та прикладних аспектів щодо
ефективного використання ресурсів, у тому числі й енергетичних,
вивчались багатьма як вітчизняними, так і зарубіжними вченими.
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Однак комплексне вирішення цієї проблеми надалі залишається
актуальним та потребує оптимального врахування технічних, тех-
нологічних та організаційно-економічних аспектів.

Автомобілебудування по праву вважається барометром стану
промисловості тієї чи іншої країни. На сьогоднішній день в світово-
му автомобілебудуванні утворився наявний надлишок промислових
потужностей. Серйозним чином загострилася боротьба за покупця
між фірмами виробниками автомобільної техніки, які взяли курс на
зацікавлення клієнтів за рахунок нових, більш сучасних конструк-
торських розробок. До важливих показників цього явища відносять:

– зниження витрат палива і шкідливих викидів, покращення
якості, надійності і довговічності, підвищення безпеки, розвиток
альтернативних видів палива автомобілів, впровадження і розвиток
автомобільно-дорожніх систем;

– розгортання світового суперництва в створенні «суперавто-
мобіля XXI ст.» з метою забезпечення панування на ринку. 

Сучасний стан автомобільного транспорту за видами пального,
які використовуються, виглядає наступним чином: дизельні (23,6%),
газові (1%), гібридні (1%), альтернативне паливо і водневе (менше
0,4%), бензинові двигуни (74%). На даний час основним пальним
транспорту є бензин, який отримується із сирої нафти. Йому влас-
тиві такі негативні властивості:

– наявність великої кількості домішок в продуктах згоряння;
– велика токсичність у випадку витоку;
– вартість бензину має стабільність до росту по мірі вичерпу-

вання легкодоступних нафтових родовищ. 
Однак найбільший інтерес для автомобільного транспорту, як

з екологічної точки зору, так і з точки зору економічної ефектив-
ності є водень. 

Водень отримують в електрохімічних генераторах шляхом роз-
кладання води. Продуктом використання водню безпосередньо в дви -
гунах внутрішнього згоряння є тільки водяна пара. Сьогоднішню
си туацію в світовій енергетиці можна охарактеризувати як за ро -
дження водневої енергетики: 

– провідні автомобільні концерни активно працюють і вдоско-
налюють моделі авто на водневому пальному, а в Європі і США
будуються заправні станції; 

– країнах США ЄС, Японії, Китаї тощо прийняті «Програми на -
уково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт з водневої
енергетики. 
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ПАЛИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ, 
ЯКИЙ ПРАЦЮЄ НА ВОДНІ

Заскалета Р.Ю.

ІІ курс, група АТ-17-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Косенко В.А., к.т.н., професор

Паливний елемент, що працює на водні, — по суті і є водневим
двигуном. Паливний елемент (інакше — електрохімічний генера-
тор) — це пристрій для перетворення хімічної енергії на електрич-
ну. Те ж відбувається й у звичайних електричних акумуляторах, але
в паливних елементах є дві важливі відмінності: по-перше, вони
працюють доти, поки надходить паливо; по-друге, паливний еле-
мент не потрібно перезаряджати.

Рис.1. Принцип дії паливного елемента. На анод (негативний елект -
род) подається водень, а на катод (позитивний електрод) — кисень

Паливний елемент (рис. 1) складається з багатьох десятків ко -
мі рок, кожна приблизно в сантиметр завтовшки. Кожна комірка
складається з двох електродів, розділених електролітом. На один
електрод (анод) підводиться паливо (водень), на інший (катод) —
окисник (кисень повітря). 
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У водневому паливному елементі протікають наступні електрод -
ні реакції: на аноді 2H2 (м.) + 4OH– (водн.)  4H2O (ж.) + 4e–

на катоді 4e– + O2 (м.) + 2H2O (рід.)  4OH– (водн.)
При складанні анодної та катодної реакцій одержуємо сумарне

рівняння процесу, що відбувається у киснево-водневому паливно-
му елементі:

2H2(м.) + O2 (м.)  2H2O (рід.) 

У зовнішньому ланцюгу електрони переміщуються, як і у будь-
якому гальванічному елементі, від анода до катода, а у розчині,
навпаки, переносники зарядів (гідроксильні йони ОН-) рухаються
від катода до анода. Внаслідок перебігу хімічної реакції у ланцюгу
генерується постійний струм, а хімічна енергія перетворюється без-
посередньо в електричну. Оскільки енергія Гіббса утворення води
дорівнює –237 кДж/моль, можна розрахувати стандартну ЕРС кис-
нево-водневого паливного елемента:

E0 = G0/zF = –237/2*96500 = 1,23 B.

Необхідно зазначити, що водень у паливному елементі тут не
згоряє, хімічна реакція окиснення відбувається при низькій темпе-
ратурі в присутності каталізатора. Мета роботи пристрою, викорис-
товуючи цю реакцію, розділити позитивний і негативний заряди
в просторі й створити між ними напругу. Тому електроліт, який за -
повнює простір між електродами, повинен мати здатність пропуска-
ти крізь себе протони (тобто йони водню) і не пропускати елект рони.
На аноді водень розпадається на електрони і протони, далі протони
проходять крізь шар електроліту, досягають катода і, з’єднуючись із
киснем, утворюють воду. Однак у питаннях отримання якісного
й недорогого електроліту наука поки що зазнає величезних трудно-
щів. Полімерний електроліт американської фірми «Дюпон» коштує
близько 700 євро за мІ, а на батарею для середнього автомобіля
потрібно десятки квадратних метрів такого матеріалу. Зрозуміло,
що при такій вартості електроліту неможливо налагодити серійний
випуск водневих автомобілів. Ученими всього світу ведуться інтен-
сивні дослідження з метою здешевлення цього матеріалу й вико-
ристання його при більш високих температурах (150–200 °С).
Загалом, паливний елемент на водні цілком готовий до застосуван-
ня. Бракує дрібниці: зробити його компактнішим і дешевшим. 



340

Секція 16.3 Інноваційні технології розвитку  

ВОДНЕВЕ ПАЛЬНЕ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ

Кашуба Р.О.

I курс, група АТ-18-1м, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Докуніхін В.З., к.т.н., доцент

Водень може бути ідеальним паливом для автомобілів. Він є ши -
роко розповсюдженим хімічним елементом і не дає токсичних про-
дуктів згоряння (продуктом згоряння водню є вода). 

Є два напрямки застосування водню на автомобілях: 1) застосу -
вання рідкого водню, запас якого зберігається в кріогенних банях;
2) використання гідратних накопичувачів водню. Пристосувати
двигун внутрішнього згоряння для роботи на водні досить просто,
але існує ряд інших проблем: 1) проблема забезпечення низьких
температур, при яких повинен зберігатися рідкий водень: –253 °С;
2) втрати водню на його випаровування. В експериментальному
автомобілі втрати на випаровування водню складають 9 л на добу.
3) проблема безпеки у зв’язку з тим, що водень вибухати; 4) в тепе-
рішній час відсутні дешеві способи отримання водню у великих
кількостях; 5) збільшення крихкості більшості металевих матеріалів
при насиченні їх воднем.

На думку Капиці П.П. проблему отримання водню у великих
кількостях можна вирішити шляхом гідролізу води електроенергією
атомних електростанцій, розташованих на безлюдних островах
морів і океанів. 

Таблиця 1
Порівняльні характеристики двох гідридних накопичувачів водню 

для автомобільного транспорту.*

Джерело: Hydrogen Fuel: Problems and Promises. Automotive En -
gi neering, 88: / (January 1980), 42–45.

Характеристика Fe — Ti
Сплави
магнію

Маса накопичувача, який забезпечує запас ходу авто-
мобіля 320 км, (кг)

577 191

Вартість, доля 1300 526

Вміст Н2, % 2 7

Температура виділення водню з гідриду, °С 0 220
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Другий спосіб — це зберігання водню у інтерметалевих гідрид-
них накопичувачах. Такий спосіб є значно безпечнішим, оскільки
водень зберігається у гідридних накопичувачах при температурі
навколишнього середовища. Це спосіб заснований на здатності
металів і сплавів поглинати водень; причому поглинання або виді-
лення водню можна регулювати зміною температури. Недоліком
систем з використанням гідридів є їх велика маса (табл. 1). 

У липні 1978 р. на прохання конгресу США Національним бюро
стандартів було проведено нараду по водню, яка повинна була оці-
нити перспективи використання водню в якості пального для транс -
порту в найближчому майбутньому. Нарада прийшла до наступно-
го висновку: «Щоб водень став основним пальним у США в 2000 р.
необхідне виконання наступних умов: 1. Значне вичерпання існую-
чих запасів нафти і природного газу і, як наслідок, значне підви-
щення цін на них. 2. Значне удосконалення технологій отримання
водню, яке дозволило б наблизити його вартість до вартості синте-
тичного палива з вугілля. 3. Енергійне втручання уряду, пов’язане
з бажанням усунути імпорт нафти, зменшити забруднення навко-
лишнього середовища тощо.» Але у більш віддаленому майбутньо-
му прогноз може бути більш сприятливим. Проблеми отримання,
розподілення і зберігання водню на транспортних засобах стануть
предметом ретельно продуманої програми досліджень. 

* В основу статті покладені матеріали роботи Мані Л. Транс -
порт, энергетика, будущее: Пер. с англ. — М. Мир. 1987. — 160 с. 

ВОДНЕВА ТЕХНОЛОГІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Лобода Ю.С. 

ІІ курс, група АТ-17-1, спеціальність «Автомобілний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Косенко В.А., к.т.н. професор

Японія в водневій технології є лідером серед автовиробників,
то саме на прикладі автовиробників Японії розглянимо переваги та
недоліки водневої технології в автомобільному транспорті. За за -
явою уряду Японії на дорогах Японії буде близько 40 тис. легкових
автомобілів і автобусів на водневих паливних батареях. До 2025 р.
число зареєстрованих у країні машин, що працюють на водні,
передбачається довести до 200 тис., а до 2030 р. — до 800 тис. «Наша
мета — першими в світі побудувати суспільство, засноване на вико-
ристанні водню», — зазначив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе на
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нараді з проблем нової енергетики в Токіо. Абе впевнений, що
поступовий перехід на екологічно чисті паливні батареї на основі
водню дозволить з часом повністю відмовитися від використання
нафти і природного газу в якості палива.

Для того, щоб виконати поставлену мету, було запропоновано
більш ніж втричі знизити ціни на автомобілі, які працюють на водні —
приблизно до 18 тис. доларів. Крім того, планується до 2025 р.
побудувати мережу з 320 водневих заправних станцій, в основному,
у великих містах.

Японський уряд обіцяє, що майбутню літню Олімпіаду-2020
в Токіо будуть обслуговувати автомобілі тільки на водні. Муні ци паль -
ний уряд Токіо теж оголосив про великі плани розвитку водневої
енергетики перед Олімпіадою. Планується до 2020 року побудувати
в столичному регіоні 35 водневих заправок. Це дозволить дістатися до
найближчої заправки протягом 15 хв. від більшості місць в Токіо.

Передові автомобілебудівні компанії такі, як ВМW, Daimler,
Hyn dai Motors та інші разом з нафтовими та газовими компаніями
(Royal Dutch Shell, Total, Air Liquil і інші) та багато інших всесвіт-
ньовідомих компаній вирішили інвестувати в розробку водневої
енергетики велики кошти (10 млрд євро). 

Об’єднання ведучих компаній світу в консорціум для вирішен-
ня проблем водневої технології дало свої результати. Так. General
Motors і Honda вирішили спільно виробляти водневі паливні еле-
менти на фабриці в Мічигані, а фірма Honda заявила, що готується
до випуску автомобіля, Clarity седан, на водневому пальному із
запасом ходу 590 км. На новій моделі умовна витрата пального, ек -
вівалентна роботі двигуна внутрішнього згоряння, що складає 0,9 л
на 100 км. Требо зазначити, що Clarity вміщує п’ять пасажирів
і заправляється протягом трьох-п’яти хвилин, ця модель має запас
ходу на рівні автомобілів з бензиновим двигуном. Розповсюдженю
автомобілів на водневому пальному гальмує те, що обмежена кіль-
кість заправок водневим пальним, тобто відсутня мережа заправок.
Американський стартап Nicola Motor, який базується в штаті Юта
(США), представив сідельний тягач Nicola One, що працює на вод-
невому пальному і має запас ходу 1300–1900 км між заправками.
Крім цього тягача компанія представила іншу модель більш ком-
пактну та маневрену модель — Nicola Two, який має такий же запас
ходу, як й Nicola One.

Для того, щоб подалати конкуренцію серед автомобілебудівни-
ків, фірма Nicola Motor оголосила, що забезпечить їм безкоштовне
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водневе паливо на відстань до 1,6 млн км. тобто на тисячу поїздок по
1600 км. Також Nikola Motor обіцяє, що навігаційна система її ванта-
жівок буде вибирати найбільш оптимальні маршрути між точками
призначень. Техобслуговуванням авто буде займатися Ryder System,
яка має понад 800 СТО в США і Канаді. Для виробництва водню
Nikola Motor має намір побудувати сонячні ферми, де з допомогою
сонячної енергії вода буде розкладатися на водень і кисень. Таким
чином, це буде абсолютно чистий вид транспорту з точки зору еко-
логії. Водень буде зберігатися на станціях Nikola в рідкому вигляді,
а потім подаватися в транспортні засоби у вигляді стиснутого або рід-
кого водню. «Вертикальна інтеграція знизить ринкову невизначе-
ність, дозволить Nikola контролювати ціни на паливо і утримувати їх
на низькому рівні для клієнтів Nikola», — сподівається компанія.

Розглянемо, що таке автомобілі на водневому пальному та їх
класифікацію та чому вони стають такими популярними в більшос-
ті країн. Автомобілі на водневому паливі умовно можна розділити
на три класи. 

Перший — це машини зі звичайним двигуном внутрішнього
згоряння, який працює на водні або водневій суміші. Такі моделі
можуть працювати на чистому водні або 5–10% водню додають до
основного палива. В обох випадках ККД двигуна збільшується
(у другому випадку приблизно на 20%) і вихлоп стає набагато чис-
тішим (вміст чадного газу (CO) і вуглеводнів (CnHm) зменшується
в півтора рази, оксидів нітрогену (NnOm) — до п’яти разів). Такі
двигуни й автомобілі були сконструйовані й пройшли всі випробу-
вання у нас і за кордоном приблизно ще у 1970–1980-х роках.
Однак, з огляду на витрати і складності конструкторського плану,
цей тип може розглядатися тільки проміжним, перехідним етапом
на шляху до третього типу. 

Другий — це машини з двома електроносіями, так звані гібрид-
ні, їх колеса рухає електропривод, енергію якому постачає акумуля-
тор, що у свою чергу заряджається від високоекономічного двигуна
внутрішнього згоряння, що працює на водні або суміші водню
з бензином. Це дуже вигідно, адже ККД електродвигуна сягає
90–95% на відміну від бензинового (35%) або дизельного (50%).
Таким чином, загальний ККД підвищується до 30%, відповідно
знижується витрата палива. Навіть якщо для підзарядки акумулято-
ра використовується бензин, об’єм шкідливих викидів дозволить
вкластися в норми «Євро-4» із десятикратним запасом. Але другий
тип не можна розглядати завжди як 100 відсотково водневим.
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Третій — справжній водневий автомобіль — це машина з елек-
тродвигуном, який працює від паливного елемента, що знаходить-
ся в автомобілі. Теоретично ККД паливного елемента, що працює
на суміші водень-повітря, може перевищувати 85%. Зараз вже вда-
лося одержати двигуни з ККД близько 75% — це більш ніж удвічі
вище відповідного покажчика найкращих двигунів внутрішнього
згоряння. В умовах міста такі машини одержать п’яти-шестиразову
перевагу над звичайними автомобілями. Таким чином, третій тип
водневого автомобіля практично працює від паливного елемента.

УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНА КОМІРКА

Мартиненко І.А.

ІІ курс, група АТ-17-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно- технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Косенко В.А., к.т.н., професор

В розробці ефективних паливних комірок, а саме, керамічних
паливних комірок прийняли участь українські вчені НАН України.
Керамічна паливна комірка є шаруватим макрокомпозитом, шари
якого виконують одночасно різні та протирічні завдання. Паливні
комірки мають працювати при досить високій (більше 600 °С) тем-
пературі: один їхній бік (анод) має знаходиться у відновному стані,
а другий — катод знаходиться у окисному середовищі. Обидва елек-
троди мають бути поруватими (40% і більше). Перегородкою між
ними є електроліт, який має бути абсолютно щільним, щоб запобіг-
ти прямій взаємодії газів, при цьому повинна бути максимально
тонкою (до 10 мкм), щоб забезпечити мінімальний внутришній
опір джерелу електричного струму. 

Рис. 1. Принципова схема пласкої керамічної паливної комірки
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Двуокис цирконію (ZrO2) зі стабільною кубічною структурою
є ключовим матеріалом для паливних комірок. Наявність в Україні
покладів піску-циркону створює всі передумови для розбудови па -
ливно-комірчаної промисловості. У співпраці з Українським дер-
жавним хіміко-технологічним університетом (Дніпро) і Вільнюсь -
ким державним гірно-металургічним комбінатом була розроблена
технологія виготовлення порошку двоокису цирконію, що стабілі-
зовано двоокисем скандію та церію, яка в світі вважається найкра-
щим серед керамічних паливних комірок. Електроліти, виготовлені
з розробленого порошку, демонструють провідність на рівні зразків
з комерційного порошку Praxair (США). Для безперебійної роботи
паливної комірки необхідно під час її роботи подавати водень,
в зв’язку з чим необхідно в цій системі передбачити паливний бак.

Паливний бак. Проблема полягає в тому, що потрібен якийсь
аналог паливного бака, але ж водень у паливний бак не наллєш. Це
на сьогодні складає найбільші технічні труднощі. Учені розгляда-
ють досить багато варіантів. Наприклад, можна зберігати водень
в акумуляторах на основі гідридів інтерметалічних сплавів
(LaNi5HХ та ін.), із яких за потребою поступово вивільняється чиста
речовина. Але за цим варіантом маса водню в загальній кількості
речовини (так зване аспектне число) становить всього 5%, до того
ж виникає проблема зі швидкістю вивільнення водню. Можна збе-
рігати водень у рідкому вигляді. Але, по-перше, це вимагає охолод-
ження до температур, близьких до абсолютного нуля (відповідно,
зростає вартість водню), а по-друге, заправлений у такий спосіб
автомобіль повинен буде витрачати своє паливо якомога швидше.
Дуже перспективний напрямок — зберігання водню в нанострукту-
рах (вуглецевих нанотрубках), однак ці дослідження знаходяться
поки що на початкових стадіях. Найперспективнішим учені вважа-
ють збереження водню в балонах високого тиску — більше 350 атм.
(аспектне число до 18% при тиску вище 500 атм.) або отримання
його прямо на борту з іншого палива (метанолу чи рідких вуглевод-
нів: бензину, дизельного пального та ін.), у спеціальних каталітич-
них реакторах (аспектне число близько 10%). Такі системи розроб-
лені й російськими вченими і за розумних габаритів забезпечують
запас водню для пробігу в кілька сотень кілометрів. Конструктори
стикаються також і з іншими проблемами. Так, машина (насампе-
ред кабіна) повинна мати систему водневої безпеки.



346

Секція 16.3 Інноваційні технології розвитку  

НЕЗВИЧАЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ НІТИНОЛ

Маслюк А.А.

аспірант,
Київський національний університет будівництва і архітектури.

Науковий керівник: Добровольський О.Г., к.т.н., доцент

Нітинол належить до групи сплавів, характерною властивостю
яких є «ефект пам’яті форми». Це сплави, які після пластичної
деформації здатні відновлювати первинну геометричну форму при
нагріванні. Отак, коли дріт закрутити в спіраль при високій темпе-
ратурі і випрямити при низькій температурі, тоді після повторного
нагрівання до температури пам’яті дріт знову сам по собі закру-
титься в спіраль. Відкрито багато сплавів, які володіють цим яви-
щем. Серед них найбільш розповсюдженим є сплав на основі ніке-
лю і титану практично в рівних пропорціях (45% і 55%, відповідно),
який має назву нітинол (марки ТН-1, ТН-1К, ТНМ-3, ВСП-1). 

Власну назву нітинол отримав шляхом складання назв матеріа-
лів (Ni — нікель і Ti — титан) і лабораторії, де він був вперше отри-
маний (nol — Naval Ordnance Laboratory). Це сталося ще в 1959 році. 

Причиною появи «ефекту пам’яті форми» нітинолу є наявність
певної температури, яку називають температурою фазового пере-
творення або критичною. При цій температурі відбувається зміна
кристалічної решітки сплаву і, відповідно, зміна об’єму сплаву. При
температурі, вищої за критичну, в сплаві створюється структура аус-
теніту, а при меншій за критичну — структура мартенситу. При зміні
кристалічної решітки аустеніту в мартенситну відбувається збіль-
шення об’єму матеріалу і, навпаки, при переході мартенситу у аусте-
ніт його об’єм зменшується. До того ж швидкість перетворення зай-
має частки секунди. Така зміна об’єму і надає сплаву властивість,
яку називають «ефект пам’яті форми». Якщо надати нітинолу шля-
хом деформації при температурі, вищою за критичну, і випрямити
при низькій, тоді після повторного нагрівання до температури
памяті деталь сама по собі, як пружина, прийме первинну форму. 

Мають ефект пам’яті форми також інші сплави, створені на
основі нітинолу. При введенні в нього хімічних елементів таких як
Fe, Mn, Cr, V, Co температурний діапазон мартенситного перетво-
рення знижується до значення –190 °С. Навпаки Zn, Nb, Ta збіль-
шують дане значення майже до 100 °С.

Його властивості такі: σв = 770…1100 МПа, σт = 300…500 МПа,
δ = 10…15%. Щільність нітинолу — 6450 кг/м3; температура плав-
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лення — 1300 °С; теплопровідність — 18 Вт/м.град; модуль пруж-
ність — 40 МПа; запам’ятовування вихідного стану; відновлення до
початкового стану може здійснюватись до 1000000 разів. Крім того,
нітинол має високу корозійну і ерозійну стійкості. 

Нітинол погано обробляється різцями в холодному стані. При
обробці потрібні високоміцні і теплостійкі матеріали різців, тому
що низька теплопровідність нітинолу перешкоджає відведенню
тепла від заготовки. Сплав нітинолу добре піддається обробці абра-
зивними матеріалами — шліфуванням, поліруванням, а також
електроерозійної і термічній обробці. Розрізання листового мате-
ріалу проводиться абразивними кругами або лазерним способом. 

Виробництво нітинолу ускладнене тим, що важко витримати не -
об хідні пропорції сплаву в зв’язку з тим, що титан при температурі
більшої за 600 °С легко взаємодіє з киснем, вуглецем і азотом. При цьо -
му відбувається зміна кристалічної решітки і вмісту в ньому титану, що
призводить до зниження температурної межи фазових перетворень.

Нітинол застосовують у військовій і цивільній техниці, меди-
цині тощо.

З нітінолу створюють антени супутників, конструкція яких
складається з листів і стрижнів, скручених в спіраль і поміщених
в спеціальний люк. Коли супутник виходить на орбіту, антена
нагрівається сонячним випромінюванням і відправляється назовні.
З нітінолу виготовляють також саморозгортаючися соняшні бата-
реї, деталі температурочутливих датчиків, автоматичних перебива-
чів струму, пристрої розгортання засобів приземлення тощо.

З нітінолу виготовляють медичні інструменти, в яких сплав
з формою пам’яті, забезпечує більше довжину руху для захоплення
і, відповідно, є компактніше у порівнянні із звичайними інструмен-
тами. Виготовляють з нітінолу також: катетори, затискачі, захвати,
хірургічні голки, спеціальні пінцети, ендопротези та імплантанти,
ендопротези для костоправів, для зубодерів тощо. 

Бренд CorpoNova (Італія) запропонував елемент чоловічого одя -
гу, в якому на п’ять нейлонових волокон доводиться один дріт з ні -
тінолу. «Фішками» такої сорочки були рукава, які при нагріванні до
35 °С закочували, далі охолоджували і опускали, то при подаль -
шому досягненні 35 °С рукава закочувались самостійно. Але голов-
на її особливість в тому, що після прасування сорочки при 50 °С
вона запам’ятовує форму, і після багаторазового зминання, при
впливі тепла, при нагріванні до тієї ж температури знову стає та -
кою, немов щойно її погладили праскою.
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗБИРАННЯ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ
З ПРУЖИННИМ ЕНЕРГОАКУМУЛЯТОРОМ

Докуніхін В.З.

к.т.н., доцент кафедри «Автомобільного транспорту»
Інженерно-технологічного інституту університету «Україна»

Петренко Т.В.

ст. викладач кафедри «Автомобільного транспорту»
Інженерно-технологічного інституту університету «Україна»

В основу пристрою поставлена задача розроблення безпечного
демонтажу із енергоакумулятора стисненої пружини при заклиню-
ванні поршня в циліндрі внаслідок його пошкодження у процесі
експлуатації.

Поставлена корисною моделлю задача вирішується тим, що
у при строї для утилізації гальмового енергоакумулятора, що містить
затискач у вигляді верхнього і нижнього кілець і гвинта з упором, згід-
но корисній моделі затискач містить диск з циліндричним хвостови-
ком і гніздом під фланець енергоакумулятора, з’єднану із диском
шпонкою привідну шпильку, упор з підшипником і захисну гільзу, що
має бічний отвір для проходу різця і конусний хвостовик, а демонтаж
силової пружини здійснюється розрізанням циліндра енергоакумуля-
тора на токарному верстаті за допомогою наведеного затискача.

Частково розібраний енергоакумулятор затискується між за -
кріпленим у патроні токарного верстату диском пристрою і захис-
ною гільзою, яка за допомогою конусного хвостовика встановлю-
ється у піноль задньої бабки токарного верстата. Гільза має упор
з підшипником і отвір для проходу різця.

Енергоакумулятор упирається в упор підшипника гільзи і при-
водиться у рух за допомогою шпильки, з’єднаної шпонкою з кор-
пусом і загвинченої у різьбовий отвір циліндра під гвинт механіч-
ного розгальмування. Захисна гільза закриває енергоакумулятор зов ні
і запобігає травмування людей силовою пружиною або її уламками
після розрізання циліндра. Розтискання звільненої пружини здійс-
нюється переміщенням піноля задньої бабки верстата.

Утилізація енергоакумулятора за допомогою даного пристрою
проводиться у такій послідовності:

1) від’єднати від енергоакумулятора гальмову камеру;
2) нагріти підп’ятник до температури 200…250 °С і вивернути його; 
3) проточити (профрезерувати) хвостовик гвинта механічного роз-

гальмування до звільнення стопорного кільця упорного підшипника;
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4) вивернути гвинт механічного розгальмування; вийняти упор -
ний підшипник, його упор і шайбу;

5) завернути в різьбовий отвір циліндра енергоакумулятора до
упора привідну шпильку пристрою;

6) закріпити диск пристрою в патроні токарного верстата;
7) встановити захисну гільзу пристрою з упором і підшипником

у піноль задньої бабки верстата таким чином, щоб її бічний отвір
був обернений до супорту верстата;

8) встановити енергоакумулятор в пристрій фланцем до корпу-
су таким чином, щоб привідна шпилька із шпонкою увійшла в отвір
диска. Затиснути енергоакумулятор між диском і гільзою пристрою
пінолем, зафіксувати задню бабку;

9) розрізати циліндр енергоакумулятора якомога ближче до
бобишки під гвинт механічного розгальмування;

10) повздовжнім переміщенням піноля задньої бабки розтис-
нути силову пружину енергоакумулятора; 

11) зняти розрізаний енергоакумулятор із пристрою, вивернути
привідну шпильку із різьбового отвору циліндра, зняти з циліндра
пружину, випресувати із циліндра енергоакумулятора поршень.

ДІАГНОСТИКА ДИЗЕЛЯ 
ЗА КОЛЬОРОМ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ

Докуніхін В.З.

к.т.н., доцент кафедри «автомобільного транспорту»
Інженерно-технологічного інституту університету «Україна»

Петренко Т.В.

ст. викладач кафедри «автомобільного транспорту»
Інженерно-технологічного інституту університету «Україна»

Токсичність відпрацьованих газів дизелів закладена у самому при-
нципі їх роботи. Робочий процес дизелів характеризується тим, що
чим він ефективніше, тим більше він виробляє окислів азоту, умовами
утворення яких є високі температури і тиски. При цьому концентрація
в ОГ окису вуглецю і вуглеводів мінімальна. При зменшені коефіцієн-
ту корисної дії (ККД) робочого процесу, що закономірно і неминуче
при експлуатації, утворення окислів азоту зменшується, але зростають
викиди CO і CH. Цим обумовлена складність забезпечення екологіч-
ної безпечності і максимальної економічності дизелів. Основні
несправності дизелів, які підвищують димність ВГ: забрудненість
очисника повітря, засміченість по віт ряного тракту, несправність тур-
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бокомпресора, (TKP) негерметичність впуск ного тракту за TKP; змен-
шення тиску впорскування пального, погана якість його розпилюван-
ня, підтікання форсунок; неправильний кут початку нагнітання
палива паливним насосом високого тиску (ПНВТ), порушення
регулювання ПНВТ,знос кулачкового валу ПНВТ; неправильно відре-
гульований коректор регулятора ПНВТ,завищена циклова подача
пального; знос деталей циліндро-поршневої групи, порушення рухо-
мості поршневих кілець; негерметичність клапанів газорозподільного
механізму(ГРМ) внаслідок зносу і нагару; неправильні теплові зазори
в клапанах ГРМ; заїдання клапанів у направляючих втулках,поломка
клапанних пружин; застосування пального з низьким октановим чис-
лом; потрапляння в пальне води; надмірне навантаження дизеля.

Зовнішні ознаки погіршення показників екологічної безпеч-
ності дизелів: чорний дим при повному навантаженні двигуна. Кіль -
кість сажі у ВГ може досягти 1% витраченого пального. Причина-
засмічений очисник повітря. Можлива перевірка — короткочасне
від’єднання повітроочисника.

Чорний дим на усіх режимах роботи дизеля:несправні форсун-
ки: (зниження тиску впорскування, погане розпилювання пально-
го,підтікання пального тощо) Для пошуку несправностей форсун-
ки почергово відключають подачу пального до форсунок шляхом
ослаблення накидної гайки кріплення паливопроводів до насосу
або до форсунок. При відключенні справної форсунки дизель пра-
цює з перебоями, знижується частота обертання колінчастого вала.
Відключення несправної форсунки на роботу дизеля не впливає. 

Білий, голубоватий дим ВГ: неповне згоряння пального внаслідок
його поганого розпилювання або внаслідок недостатньої темпера-
тури двигуна. Білий дим: порушення кута уприскування в циліндри;
виникає також при потраплянні води в пальне або в камеру згорян-
ня при порушенні прокладок головок циліндрів. Несправний ци -
ліндр на прогрітому дизелі знаходять почерговим відключенням
подачі пального до форсунок. 

Синій дим ВГ — це особливо токсичний дим. Він обумовлений
підвищеним угаром моторної оливи в камерах згоряння внаслідок
зносу деталей циліндро-поршневої групи. Додатковою ознакою
цієї несправності є: підвищена витрата моторної оливи, великий про-
рив картерних газів через сапун або маслозаливну горловину. Дизель
не втрачає потужність внаслідок згоряння оливи. При синьому
димі особливо небезпечно збільшується концентрація бенз(а)піре-
на, альдегідів, окислів сірки. 
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Таким чином, причина погіршення експлуатаційних показни-
ків як екологічної безпечності, так і паливної економічності авто-
транспортних дизелів тісно переплітаються. Тому рішення даних
проблем потребує системного підходу. 

УТИЛІЗАЦІЯ ГАЛЬМІВНОЇ РІДИНИ

Докуніхін В.З.

к.т.н., доцент кафедри «Автомобільного транспорту»
Інженерно-технологічного інституту університету «Україна»

Петренко Т.В.

ст. викладач кафедри «Автомобільного транспорту»
Інженерно-технологічного інституту університету «Україна»

Усі сучасні легкові автомобілі в основному оснащені гальмами
з гідравлічним приводом, в якому використовується гальмівна
рідина. Ця рідина також застосовується у приводі зчеплення деяких
легкових і вантажних автомобілів. Згідно з прийнятим міжнарод-
ним стандартом, DOT (Department of Transportion — Американська
транспортна інспекція) гальмівні рідини поділяються на 3 класи:
DOT-3, DOT-4, DOT-5. 

Гальмівна рідина складається з елементів, які забезпечують її
робочі властивості і присадок, що попереджають погіршення цих
властивостей рідини (антиокислювальні, антикорозійні і інші).
Середній склад гальмівної рідини включає 70–80% розчинника,
і 20–30% матеріалів, що забезпечують певні робочі властивості,
решта — присадки. В усіх гальмівних рідинах, крім DOT-5, викорис-
товують гліколі (двоатомні спирти), у поєднанні з поліефірами бор-
ної кислоти, а у гальмівній рідині DOT-5 застосовується силікон. 

За кордоном, гальмівні рідини виробляють здебільшого ті ж
самі підприємства, які виготовляють охолоджувальні рідини
і моторні оливи. Найвідомішими виробниками гальмівних рідин
є такі: Shell, Castrol, Liqui Moly. Гальмівні рідини при попадання
у навколишнє середовище легко розповсюджуються, і негативно
впливає на живі організми. Отруєння рідиною з токсичними при-
садками може відбуватись при довготривалій і систематичній дії
цих компонентів, на незахищені ділянки шкіряного покриву,
викликати хвороби шкіри. Важкі отруєння виявляються при вди-
ханні випаровувань продуктів токсичного розкладу рідини, які
утворюються, здебільшого у закритих приміщеннях, і системах вій-
ськової техніки, при умовах довготривалої експлуатації, при підви-
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щених температурах. Таким чином, з екологічних і економічних
міркувань необхідно збирати і переробляти гальмівну рідину.

На сьогоднішній день в Україні, за статистичними даними,
нараховується близько 7,5 млн. легкових автомобілів. У разі вико-
нання регламенту заводів виробників, що зобов’язує автовласників
замінювати гальмівну рідину не рідше ніж один раз у два роки,
додаткова кількість рідини, що підлягає рециклінгу становить
близько 150 тис. л. Рециклінг гальмівної рідини дозволяє отримати
цінні вторинні продукти переробки. Разом з тим необхідно провес-
ти ретельний економічний аналіз рентабельності рециклінгу.
Технологія рециклінгу гальмівної рідини є багатоетапною і включає
наступні операції: очищення рідини, вакуумну дистиляція, вида-
лення води. Очищення гальмівної рідини полягає у її фільтрації
з видаленням механічних забруднень за допомогою застосування
спеціальних фільтрів. Після очищення рідина піддається дистиля-
ції, в результаті якої, отримують гліколі і полігліколі, які викорис-
товують для виробництва нових гальмівних рідин. Під час вакуум-
ної дистиляції виділяються наступні фракції: вода 4–5%, яка без
нейтралізації може подаватися до каналізаційних стоків; ефірна
фракція 50–60%, яка виділяється при температурі 110–160 °C. Вона
являє собою ефіри, що знаходять застосування при виготовлення
нових рідин; поліглікелева фракція, 5–10%, яка виділяється при
температурі 160–190 °C і являє собою вищі алкідні ефіри гліколя
і гліколеполіетиленові ефіри. Цю фракцію застосовують при виго-
товленні нових рідин; інші полістирольні фракції (до 30%), можуть
використовуватися у якості палива в системах опалення. 

Отже, для ефективної організації рециклінгу відпрацьованої
гальмівної рідини в Україні, необхідне певне законодавче юридич-
не обґрунтування, впровадження комплексної організації системи
закупівлі рідин у АТП на тендерній основі і у автовласників, скла-
дування, доставки її до місць переробки.
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МАХОВИКОВІ НАКОПИЧУВАЧІ ЕНЕРГІЇ
АВТОМОБІЛІВ

Докуніхін В.З.

к.т.н., доцент кафедри «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут університету «Україна»

Петренко Т.В.

ст. викладач кафедри «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут університету «Україна»

Використання маховикових накопичувачів енергії дозволяє сут-
тєво підвищити економічність автомобілів завдяки акумулюванню
енергії. яка може бути використана у потрібний момент, особливо під
час руху автомобіля у міських умовах з частими зупинками. Коефі -
цієнт корисної дії двигуна внутрішнього згорання може змінитися
більш ніж у три ріні потужності двигуна у залежності від умов руху.

При наявності маховикового накопичувача енергії двигун
завжди може працювати в оптимальному режимі. Надлишкова енер-
гія передається маховику, а при недостатній енергії вона відбираєть-
ся від нього. Цей процес називається вирівнюванням навантажен-
ня». Друга перевага маховикового накопичувача полягає в тому, що
частина енергії автомобіля, під час гальмування виділяється у вигля-
ді тепла у гальмівних механізмах. Може бути ним акумульована. Цей
процес, який називають «рекуперативним гальмуванням» дозволяє
значно підвищити коефіцієнт корисної дії автомобіля.

Роботи з використання маховикових накопичувачів на заліз-
ничному і автомобільному транспорті ведуться у різних країнах
(США, Швеція та інші). 

У Швеції компанія «Вольво» запустила в експлуатацію міських
автобусів, у якому для акумулювання енергії гальмування застосо-
вується маховиків накопичувач разом з гідрооб’ємною трансмісією.

У Нью-Йорку два трамвайних вагона були обладнані махови-
ковими накопичувачами і економія енергії склала близько 30%.

Маховиковий накопичувач енергії на автомобілі ефективний
тільки у сполученні з безступеневою трансмісією. Швидкість обер-
тання маховика не регулюється, тому при будь-якому її значені
необхідно забезпечити її узгодження зі швидкістю автомобіля.
Наприклад. При розгоні автомобіля енергія відбирається з махови-
ка швидкість автомобіля збільшується, а швидкість маховика змен-
шується. Безступенева трансмісія повинна безперервно забезпечу-
вати узгодження цих швидкостей. Крім того, якщо маховик
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використовується для акумулювання енергії гальмування, безсту-
пенева трансмісія повинна забезпечувати передачу енергії у двох
напрямках. 

Таким чином, використання маховикового накопичувача дає
можливість для подальшого розвитку обладнання, яке допоможе
залишкову енергію застосовувати у різних типах машин.

«ТРАВНЕВИЙ ЖУК» ФЕРДИНАНДА ПОРШЕ

Удовенко О.М. 

студент 3 курсу групи ЗАГ-16-1 Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Науковий керівник Докуніхін В.З., к. т. н., доцент 
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

По дорогам світу рухаються розкішні і стримкі «Порше 911»,
красиві, елегантні і досконалі. Цей автомобіль створив Фердинанд
«Феррі» Порше, син, учень і соратник великого конструктора,
Інженера з великої літери Фердинанда Порше. А ще ми кожен день
бачимо на наших дорогах «Фольксвагени» моделі «Гольф». Це на щад -
ки того самого «народного автомобіля», який отримав назву «Жук».
Цю машину створив Фердинанд Порше. Більш того, він розробив
безліч вузлів, які застосовуються на сучасних автомобілях і будуть
застосовуватися на машинах майбутнього. Серед них компресори
для підвищення потужності двигуна, торсіонна підвіска, оппозитні
двигуни, автомобілі з заднім і середнім розташуванням моторів
тощо. Переконливий доказ — боліди «Формули 1», що побудовані
за принципом, розробленим Фердинандом Порше. Відомий кон-
структор народився 3 вересня 1875 року у місті Мафферсдорфі,
який сьогодні розташований в Чехії і називається Вротиславице
в сім’ї Антона Порше. Батько був досвідченим майстром. Він пере-
кривав металом дахи, займався чеканкою по міді, робив ворота
і металеві огородження. Коли хлопчику минуло 12 років, батько
став брати його у майстерню, де він працював по 12 годин. Перше
захоплення технікою прийшло Фединанду у 1890 році, коли він на
зароблені в майстерні батька гроші обладнав родинний будинок
електричним освітленням. До цього електричне освітлення було
тільки у міській ратуші. У 19 років після закінчення «на відмінно»
вечірньої школи Порше їде у Відень, де влаштовується на завод Ло -
нера, який випускав паровози і в невеликій кількості електромобілі.
Автомобілі мали швидкість 25 км/год, заряду акумулятора вистачало
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лише на 1 годину. Ази інженерної справи він засвоював у Віден сь -
кому університеті як вільний слухач. Через деякий час він розробив
принципово новий передньопривідний електромобіль з рядом
новацій та гібридним двигуном: акумулятор заряджався від генера-
тора, який приводив у дію бензиновий двигун. Перший триумф
прийшов до Порше у 1900 році на Всесвітній виставці у Парижі, де
його автомобіль зайняв 1 місце. У тому ж 1900 році Порше захопив-
ся автогонками і сам приймав участь у них. Після успіху на вистав-
ці у Парижі Лонер надає Порше повну свободу дій. Умова одна —
сконструювати такий автомобіль, який би вивів підприємство на
новий рівень. Одним з головних життєвих принципів Фердинанда
Порше була проста формула: чесна праця завжди принесе резуль-
тат. У 1906 році Порше запропонували посаду головного конструк-
тора австрійської філії «Даймлера». Він розробляє конструкції
автомобілів вищого класу, розрахованих на багатих замовників. Це
були автомобілі «Принц-Генріх», різні гоночні та спортивні авто-
мобілі. В цей час Порше задумався, як розробити автомобіль, до -
ступний будь якій людині, щоб автомобіль став сімейним засобом
пересування. Він робить перші креслення «народного автомобіля»,
машини сучасної, швидкісної і надійної. Її виробництво повинно
бути настільки технологічним, щоб без великих витрат випускати
мілліон автомобілів у рік. Дві дуже схожі машини, розроблені Пор -
ше у 1932–1933 роках для компаній «Цундапп» і «НСУ», стали про-
тотипами для знаменитого «Жука» — самого успішного проекту
Фердинанда Порше. «Тип 32» для компанії «НСУ» був вже майже
«Жуком». Тут була застосована торсіонна незалежна підвіска для
усіх коліс. Рама, виконана з повздовжньої труби була замінена на
штамповну раму складної конструкції. Кузов, таким чином, стано-
вився напівнесучим з навісними деталями: крилами, капотом,
дахом, стійками, закріпленими на рамі. Все це надало автомобілю
жорсткість, міцність і технологічність. Деталі кузова можна було
легко штампувати, з’єднувати між собою точковим зварюванням.
І складати машину як з деталей дитячого конструктора без непро-
дуктивної ручної праці. В «НСУ тип 32» встановлений над задньою
віссю. 4-х циліндровий мотор зблокований з коробкою передач.
Піввісі зєдніють задні колеса з вихідними валами коробки. Полу -
чився один компактний силовий агрегат, який займає мало місця
внаслідок горизонтального розташування циліндрів попарно ліво-
руч і праворуч. Але більше всього вражала обтікаєма форма маши-
ни. В подальших моделях вона постійно удосконалювалася. Цікава
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подробиця «Жука». Чим вище була швидкість цієї машини, тим
краще вона тримала дорогу. Назва «Жук» вперше зявилася в попу-
лярному американському журналі. Її придумав журналіст, який
помітив схожість машини з комахою. Крильця, форма фар нагаду-
вали травневого жука. Феноменальний успіх «Жука» не має анало-
гів. Чим взяла споживача ця машина? Перш за все дизайном, роз-
робленим Порше і фахівцями його бюро. «Жук» змінюється: плоске
лобове скло замінено панорамним, змінилася форма капоту і задніх
ліхтарів тощо, але пропорції машини залишаються незмінним Ці
машини полюбляли не тільки за надійність і практичність, їх любили
за зовнішність. В 1955 році з конвеєра зійшов міліонний «Фольк с -
ваген Жук», а у 1959 році — 2-х міліонний. У Бразилії 1955 році від-
кривається філія Фольксвагена, якій доведеться в майбутньому
випускати останнього в історії «Жука». В 1961 році випускається 
5-міліонний. В 1965 році — 10-міліонній автомобіль. У лютому
1972 ро ку випущено 15 мілліонів сім тисяч 34 «Жука» — побитий
світовий рекорд виробництва «Форда Т». Кожен день заводи випус-
кають 5000 «Жуків». 30 липня 198 рку з мексиканського конвеєра
зійшов останній екземпляр «Фольксвагена Жука». Це була
21259464-я машина цієї марки, яка була направлена в Вольвсбург
у заводський музей «Фольксвагена». 

ОЦІНКА СТАНУ ДИЗЕЛЯ ЗА КОЛЬОРОМ
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ

Удовенко О.М.

студент 3 курсу групи ЗАГ-16-1 Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Докуніхін В.З., к. т. н., доцент
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Основні причини погіршення екологічних і паливо-економічних
показників автотракторних дизелів полягають в тому, що токсич-
ність відпрацьованих газів (ВГ) дизелів закладена у самому прин ци -
пі їх роботи. Робочий процес дизелів характеризується тим, що чим
він ефективніше, тим більше він виробляє окислів азоту, умовами
утворення яких є високі температури і тиски. При цьому концен-
трація в ОГ окису вуглецю і вуглеводів мінімальна. При зменшенні
коефіцієнта корисної дії (ККД) дизеля, що закономірно і неминуче
при експлуатації, утворення окислів азоту зменшується, але зроста-
ють викиди CO і CH. Цим обумовлена складність забезпечення
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екологічної безпечності і максимальної економічності дизелів. Ос -
новні несправності дизелів, які підвищують димність ВГ: забрудне-
ність очисника повітря; засміченість повітряного тракту; несправ-
ність турбокомпресора (TKP); негерметичність впускного тракту за
TKP; зменшення тиску впорскування пального; погана якість його
розпилювання; підтікання форсунок;неправильний кут початку
нагнітання палива паливним насосом високого тиску (ПНВТ); пору -
шення регулювання ПНВТ; знос кулачкового валу ПНВТ; непра-
вильно відрегульований коректор регулятора ПНВТ; завищена
циклова подача пального;знос деталей циліндро-поршневої групи
двигуна; порушення рухомості поршневих кілець; негерметичність
клапанів газорозподільного механізму(ГРМ) внаслідок зносу і на -
гару; неправильні теплові зазори клапанів ГРМ; заїдання клапанів
у направляючих втулках, поломка клапанних пружин; застосуван-
ня пального з низьким цетановим числом; потрапляння в пальне
води;надмірне навантаження дизеля. Зовнішні ознаки по гір шення
показників екологічної безпечності дизелів: чорний дим при
повному навантаженні двигуна. Кількість сажі у ВГ може досягти
1% витраченого пального. Причина — засмічений очисник повітря.
Можлива перевірка — короткочасне від’єднання повітроочисника.
Чорний дим на усіх режимах роботи дизеля: несправні форсунки:
(зниження тиску впорскування, пагане розпилювання пального,
підтікання пального тощо). Для пошуку несправної форсунки
почергово відключають подачу пального до форсунок шляхом
ослаблення накидної гайки кріплення паливопроводів до насосу
або до форсунок. При відключенні справної форсунки дизель пра-
цює з перебоями, знижується частота обертання колінчастого вала.
Відключення несправної форсунки на роботу дизеля не впливає.
Чорний дим і жорстка робота дизеля можливі також при помилко-
вому встановленні дуже раннього кута початку подачі пального
паливним насосом високого тисну. Слід відмітити, що зір людини
починає помічати димність ВГ дизелів при показаннях димомірів
тільки біля 30% димності. Білий, голубоватий дим ВГ: неповне зго-
ряння пального внаслідок його поганого розпилювання або внаслі-
док недостатньої температури двигуна. Білий дим: порушення кута
впорсуання ального в циліндри; виникає також при потраплянні
води в пальне або в камеру згоряння при порушенні прокладок
головок циліндрів. Несправний циліндр на прогрітому дизелі зна-
ходять почерговим відключенням подачі пального до форсунок.
Пошук несправності можна прискорити, якщо визначити форсун-
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ку, яка холодніше інших (погано згоряє пальне внаслідок несправ-
ності форсунки або негерметичності камери згоряння). Якщо фор-
сунка гарячіша за інших, це свідчить про те, що зависла голка роз-
пилювання, гази прориваються в форсунку і перегрівають її. Білий
дим можливий також внаслідок занадто пізньої подачі пального.
При білому димі у ВГ суттєво збільшується концентрація вуглевод-
нів. Тому що робота непрогрітого двигуна при Nmax категорично
заборонена, що небезпечно також внаслідок аварійної витрати
моторної оливи на угар. Синій дим ВГ-це особливо токсичний дим.
Він обумовлений підвищеним угаром моторної оливи в камерах
згоряння внаслідок зносу деталей циліндро-поршневої групи.
Додатковою ознакою цієї несправності є:підвищена витрата мотор-
ної оливи, великий прорив картерних газів через сапун або масло-
заливну горловину. Дизель не втрачає потужність внаслідок згорян-
ня оливи. При синьому димі особливо небезпечно збільшується
концентрація бенз(а)пірена, альдегідів, окислів сірки. Роз жи жен ня
моторної оливи пальним, поява поясків пального на масломірному щу пі:
погане розпилювання пального форсунками, попадання пального
з паливопідкачуючого насосу або форсунок у картер. Виброси аеро-
золів оливи і палива у вихлопну трубу: для уточнення причини не -
справностей необхідно отримати і розглянути сліди ВГ на білому
папері, яким прикривають отвір вихлопної труби. Сіро-жовтий
колір ВГ на білому папері свідчить про виброс моторної оливи через
циліндро-поршневу групу, підшипники ТКР або на правляючі втул-
ки клапанів. Сіро-бурий колір — виброс незпаленого пального через
його погане розпилення або низької компресії в циліндрах. Крупні
частинки сажі свідчать про надлишкову подачу пального, знижен-
ня компресії або пагане розпилення пального. На відбитках можуть
бути слідки води через прогоряння прокладок головок циліндрів.
Досвід свідчить, що економічна і екологічна безпечна робота дви-
гуна внутрішнього згоряння взаємообумовлені. Таким чином, при-
чина погіршення експлуатаційних показників як екологічної без-
печності, так і паливної економічності автотранспортних дизелів
тісно переплітаються. Тому рішення даних проблем потребує сис-
темного підходу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ
ЕЛЕКТРОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ В УКРАЇНІ

Фіалко О.А.

ІІІ курс, група ЗАТ-18-1, спеціальність « Автомобільний транспорт»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Косенко В.А., к.т.н., професор

Проблема глобального потепління турбує населення всього світу.
Автомобільний транпорт в цю проблему, завдяки викидним газам,
вносить значний внесок. В зв’язку з цим, автомобілебудівники витра-
чають великі кошти на пошук альтернативного виду пального. На
даний час, як проміжну альтернативу, автомобібудівники пропону-
ють гібридні автотранспортні засоби, в яких наряду з двигунами внут-
рішнього згорання, існують електродвигуни, а також електромобілі,
в яких в якості двигунів внутрішнього згорання стоять електродвигу-
ни. Електроенергію ці види транспорт них засобів отримують від аку-
муляторних батарей, які час від часу необхідно заряджати. І тут вини-
кають проблеми: в Україні відсутня розголуджена інфрастуктура
за рядних електростанцій, що стримує ринок електромобілей, який
поки, що перебуває в зародковому ста ні. Так, якщо на початок
2017 ро ку кількість електромобілей наблизилась до 2,5 млн, то в Ук -
раїні кількість електромобілей близько 3 тисяч. Це пов’язано з тим,
що українських споживачів відлякує зависока ціна машин і складнос-
ті з зарядкою їхніх акумуляторів. Україна зараз на 5-му місці в світі за
темпами зростання кількості електромобілів. Проте, кількість елек-
тромобілів в Україні невелика, — 3000 авто, але їх кількість стрімко
зростає. У світі починається справжній бум продажів електромобілів. 

Передові країни такі як, Норвегія, Нідерланди, Німеччина пла-
нують повністю заборонити авто з ДВЗ до 2025 р. і замінити цей вид
транспорту на електромобілі. Зменшення вартості EV-батарей і всіх
видів ESS (акумулюючи пристроїв) призводить до зниження цін
електрокарів і, за прогнозами, вони вже в 2025–2029 рр. в більшості
країн стануть дешевше, ніж авто з ДВС. За кожним проданим елект -
ричним авто (EV) зростає необхідність зміни і розвитку інфраст -
руктури, логістики і технічного сервісу для EV. 

Наразі в українському Міністерстві інфраструктури розробля-
ють законопроект «Про стимулювання розвитку електричного
транспорту України», що допоможе знизити ціну на електрокари на
40% шляхом внесення змін до Податкового кодексу. Покупцям фак -
тично пропонують відшкодувати 20% від вартості нового елект -
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ромобіля. Скасування ПДВ для імпорту електротранспорту на 5 ро -
ків заощадить ще 16,8%. Звільнення від сплати збору до Пенсійного
фонду при першій реєстрації електромобіля здешевить його на
4,8%. Разом, витрати на придбання та реєстрацію електромобіля
можуть знизитись на 41,6%. Друга проблема — це заряджання елект -
ромобілів. Зараз повна зарядка електромобіля забезпечує 130–180 км
пробігу, що відповідає потребам середньостатистичного жителя міс -
та на день. В умовах швидкого розвитку нових технологій проблема
довгого заряджання електромобілів зникне. Вже існує іннова ційна
технологія HD-Energy, що заряджає електрокар за 5 хв. Компанія
Enevate, що розробила цю технологію, заявила, що це — найкра-
щий спосіб швидкісної зарядки, оскільки відповідає вимогам
ринку і зараз знаходиться на останніх етапах сертифікації. Окрім
інновацій вже є доступні швидкісні зарядні станції «Super charger»,
«CHAdeMO» або «CCS (System C)», які заряджають акумуляторні
батареї на 80% за 30–40 хв.

Починаючи з 2015 року в інфраструтуру великих міст почали
втілюватись проекти по встановленню зарядних пристроїв для за -
ряджання акумуляторних батарей електромобілей, а вже в 2016 році
вітчизняні виробники зарядних станцій: ТОКА; AutoEnterprise;
Green Fuil, E-Line продемонстрували переваги в конструкціях і сер-
вісному обслуговувані та доступ для власників електрокарів.
Переважно це були не швидкісні ЗС змінного струму зі стандарта-
ми J-1722, TYPE-2 1-3 фази зі струмом 40А та потужністю 1–30 кВт
на годину. В 2017 році компанії: DTEK (київські електромережі);
AutoEnterprise; ElektroUa, створюють нові технології та впроваджують
швидкісні ЗС, які інвертують змінний струм в постійний AC/DC. Ця
система в основному була випробувана для служб таксі, які викорис-
товують електромобілі Nissan Leaf та власників Tesla Model і які ма ють
ємність батареї— 90 кВт. Стандарти швидкісних станцій CHAdeMO та
TYPE-2 мають три фази на двигун зі струмом 80–125А з діапазоном
потужності 6,4–84 кВт на годину. Тому час зарядки для таких елек-
тромобілів, як Nissan Leaf, становить у середньому від 15 до 48 хви-
лин. Експерти, попереджають що часті використання швидкісних
станцій виснажують резерв акумуляторів Li-Fe-PO4, що може при-
звести до подальшого зменшення характеристик і швидкісної ути-
лізації АБ. Рекомендований струм для Li-Fe-PO4 : — 10А. В 2018 ро -
ці Українські програмісти створили програмне забезпечення, яке
контролює роботу станцій, синхронізуючі із базою даних для зручно-
го обліку, керування та автоматичного ведення розрахунків клієнтів.
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БОРАЗОН — ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ
З НАЙБІЛЬШОЮ ТЕПЛОСТІЙКІСТЮ

Хінева І.Ю.

ІІ курсу, гр. ПНМ-21, спеціальність: механік-педагог
Київський національний університет будівництва і архітектури.

Наукові керівники: Добровольський О.Г, к. т. н. доцент КНУБА 
Косенко В.А., к. т. н., професор Університету «Україна»

Залежно від структурної будови нітрид бору (ВN) може бути
дуже м’яким графітоподібним матеріалом з гексагональною не щіль-
но упакованою структурою і дуже твердим з кубічною або гексаго-
нальною щільно упакованою кристалічними решітками. В якості
інструмента застосовують твердий нітрид бору. В природі він не зус-
трічається. Його вперше було отримано в 1957 році Робертом Вен -
торф (Robert H. Wentorf Jr.) для компанії General Electric. У 1969 ро ці
компанія зареєструвала торгову марку «боразон» і, завдяки високої
твердості, яка трохи менша, але дуже схожа з твердістю алмаза, почав
застосовуватись в якості різальних інструментів. 

Нітрид бору привернув до себе увагу не тільки технічних спе-
ціалістів, а і письменників. Кубічний нітрид бору під назвою «бора-
зон» згадується в романі Івана Єфремова «Туманність Андромеди».
В романі неодноразово говориться, що на зорельоті «Тантра» вико-
ристовуються боразонові циліндри, боразон-цирконієвий лак.
Цікавим є той факт, що перше видання роману зі згадуванням мате-
ріалу і повідомлення про синтез цього матеріалу були опубліковані
в одному і тому ж 1957 році. Цей факт вказує на велику значимість
відкриття боразону.

Для різального інструменту важливою характеристикою явля-
ється теплостійкість, яка характеризується максимальною темпера-
турою, при якій зберігається твердість. Справа в тому, що при
різанні металу відбувається розігрів інструменту і тим більше, чим
швидше і інтенсивніше обробляється метал. При його розігріві твер -
дість, а відповідно, і зносостійкість його зменшується. В зв’язку з цим
для інструментальних матеріалів експериментально були визначені
характеристики теплостійкості різних матеріалів. За збільшенням
цієї характеристики їх можна розмістити в наступному порядку:
інструментальні сталі (200…650 °С), алмаз (500…600 °С), тверді спла-
ви (800…1000 °С), мінералокераміка (1200 °С), Si3N4 (1300…1400 °С),
боразон (1400…1500 °С). В скобках подано значення теплостійкос-
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ті. Найбільшою теплостійкістю серед них володіє нітрид бору ВN,
який має промислові назви гексаніт, кубаніт, боразон.

Низькі значення теплостійкості, не зважаючи на високу твер-
дість алмазу (HV 10000 МПа), не дають можливості за його допомо-
гою швидко обробляти матеріали. При нагріванні вище за 600 °С
при обробці різанням за рахунок тертя він перетворюється на вугіл-
ля і різальні властивості зникають. Крім того негативною стороною
алмазу є те, що за його допомогою не можливо обробляти, сталі та
чавуни, тому що при різанні цих металів при температурі розігріву
різця, більшою за 600 °С відбувається хімічна реакція між залізом та
вуглецем (а таким є алмаз). В результаті цієї реакції хімічно зношу-
ється алмазний різець.

Високі значення твердості боразону (HV 8000…9000 МПа) і теп -
лостійкості (1500 °С) дозволяють обробляти матеріали з дуже висо-
кою швидкістю різання, при яких відбувається сильний розігрів
різальних елементів. 

Важливою властивістю і перевагою боразону є його висока хі міч -
на стійкість. Він не реагує з кислотами і лугами, інертний практично
до всіх хімічних елементів, що входять до складу сталей і сплавів.

Він інертний до заліза і його сплавів. Завдяки таким характе-
ристикам різцями з нітриду бора або абразивним частинкам можна
обробляти не тільки пластичні матеріали, а й крихкі, які не володі-
ють пластичністю (наприклад, загартовані сталі, чавуни, кераміку
та інші) з високою продуктивністю і точністю обробки. Ріжучі еле-
менти з нітриду бору виготовляють у вигляді циліндриків діаметром
4…8 мм, висотою 3…6 мм. Їх випускають під такими назвами: ель-
бор-Р, гексаніт, кубаніт, а частіше– боразон. Колір боразону може
бути від білого до чорного. Це залежить від вмісту в структурі кіль-
кості вільного бору. 

Боразон отримують з гексагонального нітриду бору графітопо-
дібної модифікації шляхом нагрівання при високому тиску і темпе-
ратурах у присутності різних розчинників-каталізаторів.

Застосовують нітрид бору у вигляді різців при токарній, фре-
зерній та інших видах обробки, а також в шліфувальному інстру-
менті при обробці різних сталей і сплавів. Використання шліфу-
вальних кругів з нітриду бора в порівнянні з іншими абразивними,
в тому числі алмазними, сприяє значному підвищенню продуктив-
ності, точності і якості оброблених поверхонь деталей.
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Інженерно- технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Косенко В.А., к.т.н., професор

Сучасні технології виробництва водню далекі від досконалості.
Попри це, гіганти хімічної промисловості й сьогодні вже одер жу -
ють по 500 млрд мі водню на рік. Половина виробленої кількості
йде на амонійні добрива, решта — на виробництво сталі, скла, мар-
гарину тощо. В основному, водень одержують за допомогою паро-
вого реформінгу природного газу: метан при високих температурах
(900 °С) у присутності нікелевого каталізатора реагує з парою. Кон -
версія метана проходить по реакції: СН4 + Н2О  3Н2+ СО +Q.

А реакція конверсії оксиду вуглеця: СО + Н2О Н2 + СО2 +Q. 
На рис. 1. показано промислову установку парового риформін-

гу метана.

Рис. 1. Промислова установка отримання водню шляхом парового
реформінгу метана

Поки що такий водень найдешевший. Є й інші технології отри-
мання водню, наприклад електроліз, крекінг або переробка біома-
си (деревини, соломи). Електрохімічний метод виробництва водню
ґрунтується на реакції: 2Н2О = 2Н2 + О2 – 572,45 кДж.
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Чиста вода дисоціює на іони: Н2О = Н+ + ОН–.
При пропусканні через воду постійного електричного струму

відбувається переміщення йонів до відповідних полюсів (рис. 2).

Рис. 2. Схема руху йонів в електролітичній ванні

Існують різні, крім означених, інші методи отримання водню
Кожен із цих варіантів має свої недоліки. Наприклад, переробка
біомаси: її нагрівають на 500–600 °С, після чого виходять спирти
(етанол, метанол), які, у свою чергу, перетворюються на водень. Мож -
на нагріти біомасу до більш високих температур (1000 °С), тоді вона
повністю перетвориться на газ і вийде суміш Н2 і СО2. Проблема
в тому, що сировини для такого процесу знадобиться дуже й дуже
багато. Якщо, наприклад, усю родючу територію Франції пустити
на вирощування біомаси, то водню, отриманого з неї, не вистачить
навіть на те, щоб покрити потреби цієї країни в паливі навіть для
нині існуючих автомобілів.

Найпростіший спосіб отримання водню — електроліз (елек-
тричне розщеплення води). Результат — водень і кисень. Але зага-
лом ефективність цього процесу не дуже висока: треба витратити
4 кВт електроенергії, щоб одержати 1 мі водню, який, згоряючи,
дасть лише 1,8 кВт енергії. Проте електроліз води досить перспек-
тивний і йому, напевно, знайдуть застосування.
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Науковий керівник: Хавхун Г.М., канд. арх., доцент

Перші письмові свідчення про технологію будівництва сходів
знайдені в єгипетському папірусі 4–1 тисячоліть до н. е. Єгипетські
піраміди являють собою гігантські сходи, що йдуть в небо. Сходи
племені майя покриті ієрогліфами і є важливою складовою пірамід.
Античні храми будували на ступінчатих стилобатах. Середньовічні
замки мали оборонні стіни і башти, на які піднімалися сходами,
і темні підвали, в які по сходах спускалися. Спеціальні сходові гіль-
дії передавали секрети їх будівництва з покоління в покоління; спо-
рудження гвинтових сходів вимагало спеціального математичного
розрахунку. У Франції готичного періоду сходові клітки, зазвичай
були виступаючими з фасаду і формували головний вхід в будівлю.
За часів відродження, класицизму, бароко, рококо, модерну сходи
набували основних стильових рис епохи: вигиналися, звивалися,
прикрашалися скульптурою, колонами, кованими поручнями [1].

В сучасному інтер’єрі сходи є не тільки важливим архітектур-
но-конструктивним елементом, але й виконують композиційно-
формотворчу функцію. На основі проведених досліджень виявлені
наступні основні композиційні прийоми включення сходів в про-
стір інтер’єру.

Домінанта (від лат. dominantis — панівний), найголовніша ідея,
основна ознака або найважливіша складова частина чого-небудь –
інтер’єр повністю підпорядкований образно-пластичній формі схо -
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дів — створює умови для найбільш ефектного її сприйняття: віль-
ний простір, освітлення, фон тощо.

Акцент (лат. accentus — наголос, виділення, підкреслення). Ак -
центування, або акцентація, — один з прийомів композиції, що по -
ля гає в підкресленні, посиленні одного з її елементів, що досягаєть-
ся формою, кольором, розміщенням тощо. Акцент форми — коли
увага привертається незвичною конфігурацією форми. Засто суван ня
контрастного за кольором чи фактурою тла (середовище, що ото-
чує) для підсилення ефекту акценту. Розміщення по осі руху гляда-
ча, що акцентує на собі увагу. Розміщення в центрі приміщення —
фіксує центр як композиційний акцент в інтер’єрі. Застосування
освітлення, яке додатково зосереджує увагу на формі, створює гру
світла і тіні, підкреслює фактуру. 

Інтеграція (від лат. integrum — ціле, лат. integratio — відновлення —
поєднання, взаємопроникнення) з предметним наповненням, ко -
ли форма сходів доповнює загальне стильове рішення інтер’єру.

Композиційна рівновага — стан форми, в якому елементи зба-
лансовані між собою. Вона залежить від розподілу мас композиції
відносно її центру і, таким чином, пов’язана з характером організа-
ції простору, із пропорціями, з розташуванням головної і другоряд-
них осей, із пластикою форми, з кольорами і тональними поєднан-
нями окремих частин [2].

Вибір принципової моделі включення сходів в простір інтер’є -
ру залежить від низки факторів: функція приміщення; кількісна
характеристика аудиторії, на яку розраховане приміщення; об’єм
приміщення; загальне стильове рішення; творчий потенціал дизай-
нера тощо, і є ефективним засобом створення індивідуального ха -
рактеру та художнього образу інтер’єру. 
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Кольорові скляні пластини, які можна вважати прототипами віт-
ража, застосовувалися вже в ранніх християнських базиліках V–VI ст.
Один з найдавніших, відомих нам зараз вітражів був виявлений в мо -
настирі Святого Павла в Англії. Він датується 686 роком нашої ери. 

Вітражі, як форма мистецтва, досягли піку свого розвитку
в Середньовіччі, коли вітражні картини стали головною наочною
формою для ілюстрації оповідань з Біблії для населення, яке знач-
ною мірою було неписьменним. У романський і ранньоготичний
період, приблизно з 950 по 1240 рр., віконні прорізи вимагали вико-
ристання великих площ скла, які, при необхідності, підтримували-
ся надійними залізними гратами. Приклади подібних робіт можна
побачити в Шартрському Соборі і східній частині Кентерберій -
ського собору. Разом з готичною архітектурою, яка набувала більш
багатих форм, росли і розміри вікон, даючи таким чином більше
світла для освітлення внутрішнього оздоблення. В якості верти-
кальних меж секцій у великих вікнах використовувалися кам’яні
ажурні стовпи-роздільники. 

Вітражне вікно круглої форми або вікно-розетка було розробле-
но у Франції на основі простого вікна з пробитими наскрізними
отворами в тонкому кам’яному колесі. Надалі подібні вікна розвину-
лися в конструкції з величезної складності ажурною роботою, в яких
були використані сотні отворів різних форм. Приклади даних робіт
є в Сент-Шапеле в Парижі і в «Оці єпископа» в Соборі Лінкольна [1]. 

В епоху Відродження вітражі створюються як живопис на склі
на основі полотен відомих художників. У XVI ст. набули поширен-
ня невеликі кабінетні вітражі для прикраси кімнат. 

У XIХ–ХХ ст. появляються нові техніки виконання вітража.
Відомими американськими практиками були Джон Ла Фарж, який
винайшов опалесцентне скло і отримав патент на його виробниц-
тво в 1880 році і Луїс Комфорт Тіффані, який в тому ж році отримав
кілька патентів на виробництво різних варіацій того ж опалесцен-
тного скла і, як вважається, винайшов метод складання вітражів із
застосуванням мідної фольги, як альтернативи свинцевим профі-
лям. Це дало поштовх для широкого використання вітражів не тільки
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у вікнах, але і в інших сферах декоративно-прикладного мистецт ва,
наприклад, для створення абажурів ламп з вітражного скла. 

Серед найбільш інноваційних англійських дизайнерів були Віль -
ям Морріс і Едвард Берн-Джонс, чиї роботи ознаменували появу
стилю модерн. Вітражі в стилі модерн отримали широке поширен-
ня у Франції і Східній Європі. Вони використовують плавні круче-
ні лінії свинцевих швів і «закручені» мотиви вітражних картин.
У Великобританії цей стиль з’являється у вишуканих роботах
Чарльза Ренні Макінтоша. 

В середині 20-го століття спостерігалось відродження вітраж-
ного мистецтва, викликане бажанням відновити тисячі вітражних
вікон по всій Європі, знищених в результаті бомбардувань в період
Другої Світової Війни. Станом на сьогодні процес виготовлення
віт ражів не зазнав істотних змін.

Історичний огляд застосування вітража свідчить про те, що
великий вплив на розвиток вітражного мистецтва мали соціально-
політичні відносини, вірування та релігійні канони. У різні часи
теми, прийоми і техніка їх виконання вдосконалювались, видозмі-
нювались, появлялись нові.
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SMART-квартира — це приклад реалізації ідеї оптимального ви -
користання простору: маленькі квартири (до 25 м2) розплановані,
як квартира студія, де задіяний кожен квадратний метр площі, без
шкоди для комфорту. 

Специфіка архітектурно-планувальної організації таких мало-
метражних квартир полягає в тому, що вони фактично складаються
лише з двох приміщень: суміщеного санвузла (при цьому ванна або
сидяча, або замість неї передбачається душова кабіна) і житлової
кімнати, в якій зосереджені кілька функціональних зон: сну, приго-
тування і прийому їжі, відпочинку, прийому гостей та спілкування,
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зберігання речей. Ці зони можуть частково або повністю наклада-
тися, а користування ними розділяється в часі. В смарт-квартирах,
зазвичай, відсутній передпокій: вхід влаштовують безпосередньо
в кімнату. Замість кухні в житловій кімнаті передбачається «кухня-
ніша» з мінімальним обладнанням [1].

За результатами аналізу досвіду можна виділити наступні мож-
ливі дизайнерські рішення організації простору таких квартир.

1. Створення спеціальної секції для сну і використання об’єму її відсі-
ків для зберігання речей. Наприклад, Batiik Studio пропонує піднімати
ліжко, а простір під сходами використовувати під функцію зберігання:
для шаф і шухляд. Ковзаючі панелі забезпечать ізоляцію спальні,
а шафа на всю стіну доповнить картину цього сучасного дизайну.

2. Використання багатофункціональної перегородки. Дизайн
невеликої квартири, створеної McCRUM, пропонує рішення, час-
тиною якого є книжкова полиця, що забезпечує функціональне
зонування житла, з поворотним сегментом, що дозволяє дивитися
телевізор як з дивана, так і з ліжка.

3. Застосування мобільних висувних меблів. Натхненний японсь -
кою системою 5S, що передбачає ефективне використання навколиш -
нього простору (сортування речей, дотримання порядку зберігання,
чистота, стандартизація, удосконалення), австралійський архітектор
Ніколас Герні використовує столярні вироби, розсувні перегородки
і висувні меблі для максимального застосування площі smart-кварти-
ри. Дизайнерським рішенням став легкий обідній стіл на коліщатках,
що оздоблює духову шафу і висувається при необхідності.

4. Меблевий КУБ: всі меблі в одному корпусі. Інноваційний ди зайн
комфортного КУБА — багатофункціонального міні-гарнітура, створе-
ний швейцарським дизайнером Тіллі Кённекером для власної одно-
кімнатної квартири. КУБ вмістив в себе телевізор, місце для одягу та
взуття, полиці для книг, компакт-дисків і вінілових пла тівок. Зверху на
ку бі розміщене велике ліжко, а всередині нього — простір, що може ста -
ти робочою зоною, музичною студією або місцем для зберігання реч ей.

5. Застосування скляних перегородок і дверей дозволяє ізолювати
певні функціональні зони і забезпечити візуальну динаміку та ілю-
зію великого простору [2].

Наведені приклади свідчать про те, що компактне і продумане
планування з використанням не тільки площі а й об’єму квартири
у сукупності з меблями-трансформерами і мобільними перегород-
ками дозволяють створювати комфортний житловий простір, який
буде відповідати необхідним вимогам її мешканців.
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Лисенко Д.О.

ІІІ курс, група ДЗ-31, спеціальність «Дизайн»
Інститут інженерно-технологічний Університету «Україна»

Науковий керівник: Бібер С.Г., ст. викладач кафедри дизайну

Анотація. Тези доповіді містять огляд сучасних стилістичних
тенденцій у рішеннях дизайну та створенні художнього образу
інтер’єрів приміщень торговельного призначення. Розглянуто ряд
творчих можливостей для дизайнерів при створенні інтер’єру торго-
вельних приміщень, особливості формування колірного рішення та
використання різноманітних стилістичних прийомів в проектуванні
сучасного дизайну інтер’єру. Ключові слова: Дизайн інтер’єру, при-
міщення торговельного призначення, стилістичні тенденції. 

Abstract. Theses of the report contains an overview of the modern
stylistic tendencies in the decisions of the design and creation of the artis-
tic image of the Interior of the premises of the trade. Considered a num-
ber of creative options for designers in creating іnterior commercial pre-
mises, especially the formation of color and the use of various stylistic
techniques in the design of modern interior design. Keywords: interior
design, іnterior commercial premises, stylistic trends.

Викладення основного матеріалу. Метою доповіді є дослідження
сучасних тенденцій при створенні дизайнером оригінального архі-
тектурно-художнього образу інтер’єру приміщення торговельного
закладу, що буде сприяти створенню умов для успішної торговельної
діяльності. Оформлення сучасного дизайну інтер’єру має відповіда-
ти стилю життя, смакам та традиціям людей, що відвідують торго-
вельний заклад. Успіх в комерційній діяльності будь якого підпри-
ємства торгівлі в повній мірі буде залежить від розробки проекту
дизайну внутрішнього простору закладу, у якому буде враховано
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технологія продажів, функціональність зонування, естетика та сти-
лістика оформлення інтер’єру і як результат — створення неповтор-
ного образу. Головним завданням під час проектування інтер’єру
торговельного приміщення стає дослідження провідних стилістич-
них тенденцій дизайнерського рішення та творче використання цих
засобів, які направлені на гармонізацію, взаємну координацію ком-
понентів просторової композиції інтер’єру, а саме на колірне рішен-
ня, освітлення, узгодженість форм елементів обладнання, наявність
елементів оздоблення. Особливу увагу треба звернути на стиль
оформлення вітрин, стелажів з товаром, які обов’язково мають при-
вертати увагу відвідувачів і виділятися особливим дизайном. 

Одним з найпопулярніших стилів оформлення інтер’єру є ви -
користання художніх розписів, що може змінити простір, створити
певний настрій, підкреслити тематику приміщення. Така техніка як
графіті універсальна у використанні оформлення інтер’єрів громад-
ських будівель, в рекламній продукції. Яскраві фарби малюнків
завжди привертають увагу, вони вдало підкреслюють тематику мага-
зину, підвищують естетичну виразність інтер’єру. Створення єдиного
художнього образу, особливо якщо використані яскраві кольори, під-
вищують настрій відвідувачів, що позитивно впливатиме на продажі. 

Висновок. Актуальність в оформленні сучасного дизайну інтер’є -
рів приміщень торговельних закладів мають використання стилістич-
них тенденцій, в яких на перше місце постають засоби художньої
виразності внутрішнього простору, створення загальної колірної ком-
позиції, що дає гармонійний естетичний ефект сприйняття примі-
щення. Унікальний художній образ інтерьєру забезпечує загальну
завершеність простору приміщення торгового закладу, що привер-
не увагу більшої кількості відвідувачів та буде стимулювати продажі.
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Мексиканська революція 1910 року дала імпульс національно-
му руху і настінному живопису, названому муралізмом. Це мис-
тецьке явище асимілювало в собі найпередовіші течії європейсько-
го авангарду, досвід древніх італійських майстрів фрески та багату
власну культурну традицію: мистецтво ацтеків, майя, Теотиуакане,
настінний живопис колоніальної, а потім вже незалежної Мексики.
Натхненні революцією художники обрали полотнами для свого
мистецтва фасади і стіни будівель. Колишній коледж Сан Педро
і Сан Пабло став першою будівлею, яку уряд у 1922 році, як експе-
римент, віддав художникам. З Мексики муралізм поширився по
всій Латинській Америці, а потім і по всьому світу[1].

Серед найбільш відомих і яскравих постатей мексиканського му -
ралізму: Дієго Рівера, Руфіно Тамайо, Хосе Клементе Ороско, Аль -
фаро Сікейрос.

Дієго Рівера був одним із фундаторів мексиканської школи
монументального живопису, мав власний унікальний почерк, який
називають узагальненим реалізмом. В цьому стилі він виконав се рію
фресок в Національному палаці в Мехіко, де відображена багатові-
кова історія країни, в якій переплелися долі давно зниклих і нині
проживаючих народів. Майстер поєднав воєдино реальність буття
і фантазію, археологічні та етнографічні деталі, народні казки,
людей і божественних створінь [2].

Роботи Руфіно Тамайо — це життя мексиканців у різних його
проявах. Художник черпав натхнення із доколумбового мистецтва
народів Америки. Древні мексиканські символи і міфічні образи
він використовує для висвітлення простих людських проблем,
таких як самотність, роздратування, печаль... [3].

Твори Хосе Клементе Ороско яскраві і контрастні, композиції
відрізняє особливий ритм, а образи сповнені лякаючої експресії, і,
разом з тим, носять узагальнений характер. «Емоції максимальні» —
таке кредо художника в зображенні персонажів. Творчість цього
художника в своїй основі трагічна, його мета — показати жах і про-
типриродність насильства і ворожнечі між людьми [4].
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Фрески Альфаро Сікейроса були боротьбою, продовженням його
політичної діяльності. Він ніколи не відділяв одне від іншого і подоба-
лося це далеко не всім. Робота була його справжньою всепоглинаю-
чою пристрастю. Сікейрос не робив заздалегідь начерки своїх фресок.
Він підходив до чистої стіни і починав імпровізувати. Про нього не мож -
на було сказати, що він малював — він бився, воював, і найчастіше
користувався в роботі не пензлем, а пістолетом-пульверизатором [5].

Наведені приклади свідчать про те, що мексиканський мура-
лізм став новим потужним явищем давньої багатої культури Мек -
сики і джерелом натхнення для багатьох художників світу. У твор-
чості муралістів особливе місце займає проста людина, пристрасть
народу показана в персонажах, виконаних згідно з класичними
законами композиції і правилами монументальності.
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навколо фрески, який не вщухає більше 80 років [Електронний ресурс] —
Режим доступу: https://kulturologia.ru/blogs/180817/35647/

3. Світ згідно Google 208: 114 років від дня народження Руфіно Тамайо
[Електронний ресурс] — Режим доступу: http://mirsoglasnomne.ru/mir-
soglasno-google-208-114-let-so-dnya-rozhdeniya-rufino-tamajo.html

4. Хосе Клементе Ороско [Елестронний ресурс] — Режим доступу:
https://artchive.ru/artists/10791~Khose_Klemente_Orosko

5. Давіда Альфаро Сікейрос [Елестронний ресурс] — Режим доступу:
https://art.mirtesen.ru/blog/43901041779/Davida-Alfaro-Sikeyros2.

РОЗРОБКА ЛОГОТИПУ

Харченко Є.П.

Vкурс, група ЗДЗ-51, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Сухоцький А.П., ст. викл.

Поняття логотип походить від грецьких слів: logos (слово) і ty -
pos (відбиток), і означає «оригінальне графічне зображення назви».

Термін «логотип» вперше з’явився на початку 19 століття, як
синонім «лігатури» і означав об’єднання декількох знаків друкар-
ського шрифту. Необхідність створення логотипу виникла після різ -
кого підйому виробництва, в результаті чого збільшився об’єм про-



374

Секція 16.4    Науково-технологічний 

дукції і появилась конкуренція за споживача. До середини 19 сто ліття
цим терміном називали будь-яке текстове лого, яке не потрібно
було набирати заново кожен раз.

Ситуація змінилася в 20 столітті, коли дизайн логотипу став
стилізованим шрифтовим зображенням або умовним знаком, який
позначав організацію. Першим документально зафіксованим є ло -
готип компанії Prudential Insurance, розроблений в 1896 році [1]. 

Основні критерії логотипу:
– універсальність — зображення повинно читатись і однаково

виглядати як у великому, так і малому форматі, що необхідно для
можливості його використання на рекламних плакатах і для дрібної
продукції, (сувенірів, ручок, тощо);

– простота — дизайн не повинен бути перевантажений елемен-
тами, так як це заважає сприйняттю, запам’ятовуванню і подаль -
шого пізнанню;

– унікальність — потенційні клієнти не повинні плутати тор -
гові марки;

– асоціативність — емоції та асоціації, які викликає зображен-
ня мають відповідати напрямку роботи компанії;

– лаконічність — гармонійне поєднання складових елементів
гарантує ефективність, а наявність дрібних і несуттєвих деталей зни -
зить пізнаваність логотипу;

– привабливість — дизайн логотипу має викликати позитивні
емоції і залучати потенційних клієнтів [2].

Логотип має бути зрозумілим і добре запам’ятовуватись. Виді -
ля ють кілька основних типів логотипу:

– оригінальне графічне зображення назви компанії;
– фірмовий знак і оригінальне буквене накреслення;
– фірмовий блок, що представляє собою комбінацію з назви

і знака.
Логотип — це один з основних елементів фірмового стилю,

необхідний для пізнаванності торгової марки, створення позитив-
ного іміджу і ефективного розвитку компанії.

Література

1. Сбитнева Н. Ф. Графический дизайн: к истории становления. [Елект -
ронний ресурс] — Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=
12772&chapter=1;

2. Эффективная разработка логотипа, часть 1: символы, метафоры и воз -
можности интуиции [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://
habr.com/ru/post/261293/
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ

Цуруль О.В.

Vкурс, група ЗДЗ-51, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Сухоцький А.П., ст. викл.

Реклама використовувалась ще в давнину, набуваючи різних
форм. Вона виникла з появою товарних відносин як сполучна
ланка між виробником і споживачем. Найдавніші письмові тексто-
ві оголошення виявлені при розкопках в місті Шумері на території
сучасного Іраку. Ці тексти датуються приблизно 3700 р. до н.е.

У Стародавньому Римі торговці писали свої оголошення вугіл-
лям або фарбою на стінах громадських будівель, які були розділені
на квадрати — таку рекламу називали «альбуму». Пізніше в публіч-
них місцях виставлялися оброблені білим гіпсом дерев’яні щити, на
які чорною фарбою наносився текст — до офіційної інформації
додалися відомості приватного характеру, «світська хроніка», відо-
мості про розлучення і одруження, інформація про розваги, продаж
нерухомості. На стінах будинків городян знаходять написи, надря-
пані або написані фарбою — «графіті». 

Перші конструкції для розклеювання афіш та оголошень з’яви-
лися в Лондоні в XVII столітті. Вони прикрашалися багатим різьб -
ленням. Пізніше традиційною формою тумб стала колона, розділена
на три частини: цоколь, барабан і карниз, який часто завершувався
скульптурою. У XVIII ст. в практиці роздрібної торгівлі широке
застосування отримують вітринні викладки товарів.

У XIX столітті виникають та формуються реклама в пресі, дру-
кована і зовнішня реклама. Нові технології дозволили перейти до
динамічних зображень і написів, у зовнішній рекламі стали засто-
совувати нічне підсвічування. 

XX століття ознаменувалося активним розвитком товарних зна -
ків (брендів). Велику рекламну роль починає грати упаковка. По даль -
ший імпульс розвитку рекламного бізнесу дало виникнення монопо-
лії, зростання обсягів виробництва товарів і перехід від капіталізму
з вільною конкуренцією до суперництва між гігантськими корпора-
ціями. У цей період відбуваються різкі зміни в сфері обігу, що зміню-
ють сам характер реклами. Вона все більшою мірою повинна допома-
гати інтенсивним зусиллям продавця нав’язати свій товар покупцеві,
протиставляти його товарам конкурентів. Бурхливий розвиток в XX в.
радіо і телебачення стало новим кроком в рекламній справі [1].
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У 1936 році в Німеччині вперше було поставлено питання про
необхідність цілеспрямованої роботи з художньої організації місь -
кої реклами і відкриття спеціальної школи для підготовки фахівців
для цієї галузі.

На сьогоднішній день інтенсивно розвиваються різні види рек-
лами: зовнішня, внутрішня, реклама на радіо та телебаченні, дру-
кована і сувенірна продукція. Найбільш ефективною і видовищною
є зовнішня реклама — вона впливає на людей вдень і вночі, на ро -
бо ті і на відпочинку, в крамницях, в транспорті, в дорозі. В залежнос-
ті від конструкції і способу розміщення, форми подачі інформації,
зовнішня реклама ділиться на окремі види, які мають свої назви:
сітілайт, борд, розтяжка, холдер, штендер, банер, лайтбокс, літери,
колони, реклама на транспорті, плакат, вивіска та інші [2].

Сучасна реклама є складовою маркетингу — глибоко продума-
ним і науково організованим процесом, в якому беруть активну
участь фахівці різних спеціальностей: маркетологи, режисери, сце-
наристи, дизайнери, стилісти, психологи, соціологи. 

Література

1. Історія виникнення реклами [Електронний ресурс] — Режим доступу:
https://stud.com.ua/63409/marketing/ponyattya_reklami_sistemi_marketingu

2. Зовнішня реклама [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://
uk.wikipedia.org/wiki/Зовнішня_реклама

НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ВЕСІЛЬНИХ ОБРЯДІВ

Яцун Н.А.

V курс, група ДЗ-51, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Гук Л.Й., засл. діяч культ., проф.

Весільні обряди — це колективні символічні дії, здійснювані
з нагоди найважливішого родинного свята, що знаменує народжен-
ня нової сім’ї. В них знайшла відображення еволюція родинних від-
носин упродовж різних суспільних формацій, починаючи з первіс-
нообщинного ладу [1]. 

Традиційне значення шлюбу завжди було насичене символічни-
ми актами: змовини, заручини, сватання часто передували складній
за своєю символікою шлюбній церемонії. Сьогодні, незважаючи на
процеси глобалізації та інтернаціоналізацію родинних зв’язків,
у багатьох країнах значний прошарок населення продовжує дотри-
муватись національних традицій весільної обрядовості.
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В Японії, наприклад, для традиційної весільної церемонії наре-
чена, зазвичай, вдягнена у біле кімоно, яке називається «учікаке».
Наречений теж у кімоно та «хакама» (плісировані довгі широкі штани)
і «хаорі» (японський жакет без ґудзиків, який вдягають поверх
кімоно). Також на японському весіллі є традицією перевдягання —
наречена надягає в різний час церемонії біле плаття і червоне кімо-
но. Поїздка на рикші теж обов’язковий елемент урочистості [6].

На острові Шрі-Ланка за буддійським обрядом наречена вдяг-
нена в сарі і «налапата» (головний убір), а наречений в «муландума»
(довга біла тканина, обгорнута навколо талії), оксамитовий піджак
і чотирикутний капелюх [5]. 

За італійськими традиціями весільний день не повинен припа-
дати на вівторок і п’ятницю, а суботу теж краще уникати. Обличчя
нареченої має прикривати вуаль або фата для захисту від злих духів.
Оскільки оливки в Італії є символом добробуту, молодята, зазвичай,
саджають саджанець цього символічного дерева; засипають в одну
склянку чи пляшку пісок двох різних кольорів, як символ поєднан-
ня їхніх душ [2]. 

У Франції весілля найчастіше призначають у період з квітня по
вересень. У весільному туалеті французької нареченої обов’язково
повинні бути присутні 4 деталі: щось нове, щось старе, щось бла-
китного кольору та неодмінно якась річ, взята у борг. Колись кожна
француженка намагалася включити до весільного вбрання рожевий
колір — його за традицією вважали символом добробуту [3]. 

В Німеччині наречена при покупці весільного взуття платить
монетами, які спеціально збирала з дитинства. Це є символом береж -
ливості і економності майбутньої дружини, яка має стати чудовою гос-
подинею. В день весілля молода садить кущ троянди. А перед церквою
молодий і молода розпилюють колоду дворучною пилою, намагаю-
чись таким чином показати прагнення допомогти один одному [4].

Неодмінним атрибутом весільного обряду в Україні є вишитий
рушник, який наречена вишиває власноручно заздалегідь. Рушник
подають як знак згоди при сватанні, на нього кладуть весільний
коровай, з ним зустрічають батьки молодих, на нього стають моло-
дята під час оголошення щодо створення їх нової сім ї.

У весільних обрядах переплелися морально-етичні, правові та
релігійно-міфологічні погляди народу. Вони є цінним джерелом
для пізнання побутової культури народу у минулому, бо весільні
ритуали і дійства завжди обумовлювались певною мірою суспільно-
економічними відносинами.
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ФАРМАЦІЇ 
ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ЇХ ПРОФІЛАКТИКА

Герасимнюк В.О.

IV курс, група МБ-15-1, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач

Актуальність теми. Виробництво ліків та інша робота фарма-
цевта супроводжується ризиком багатьох професійних хвороб,
небезпечними та важкими умовами праці. Тільки послідовне сліду-
вання правилам являє собою профілактику від подальших проблем
зі здоров’ям фармацевтів.

Мета. Запобігання виробничих травм, профілактика професій-
них захворювань.

Основний матеріал. Тривалий професійний контакт з різними
лікарськими речовинами може призвести до підвищеної чутливос-
ті, тобто «алергічного фону» (90% працюючих з антибіотиками).
Шкірні прояви відрізняються значною поліморфністю (дерматити,
екземи, кропивниці і ін.).

Зміни з боку внутрішніх органів виражаються в астмоїдних брон -
хітах і бронхіальній астмі, хронічних колітах, міокардитах. Патоло гія
нервової системи вегетосудинною дистонією та сенсорною полінев -
ралгією. Можливі порушення імунітету, що спричиняють розвиток
дизбактеріозу і збільшення інфекційної захворюваності. Для про-
філактики професійних захворювань існують такі основні заходи:
токсикологогігієнічна оцінка хімічних речовин і їх гігієнічне нор-
мування, впровадження безперервних новітніх технологій, застосу-
вання дистанційного керування механізмами, регулярне проведення
інструктажу робітників з техніки безпеки і промислової санітарії. 
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Висновок. Праця на фармацевтичних заводах небезпечна для
здоров’я, і потрібно прикладати багато зусиль для збереження здо-
ров’я та життя працівників в цій галузі. Зневажливе слідування пра-
вилам до обладнання, робочих місць в роботі зв’язаною з ліками,
призводить до фатальних, в деяких випадках хронічних хвороб.

СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ НА СТАНЦІЯХ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Екштейн Д.А.

ІV курс, група АТ-15-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач

Актуальність теми. На сьогоднішній день кількість автомобі-
лів зросла, що в свою чергу збільшує попит на сервісні послуги з їх
обслуговування. Відповідно з’являється велика частка працездат-
ного населення, зайнятого в даній сфері. Тому, важливо, актуаль-
ним дослідити стан охорони праці на СТО.

Мета. Згідно чинного законодавства України, на СТО повинні
уважно ставитись до регламентації правил з охорони праці, а також
до їх виконання. Метою дослідження є аналіз реалізації даного
зобов’язання в реальності.

Основний матеріал. Організаційні, технічні, санітарно-гігієніч-
ні та інші заходи, спрямовані на виконання положень з охорони
праці, конкретизуються правилами. В системі підприємств техніч-
ного обслуговування основним документом є «Правила з охорони
праці на автомобільному транспорті», затверджені Наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України №964 від 09.07.2012 р.
Робітники всіх професій і служб станцій технічного обслуговуван-
ня, інженерно-технічні працівники, службовці, практиканти, учні,
які тимчасово працюють в організації, обов’язково повинні пройти
інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. За відсутності
виконання цієї умови допуск до роботи забороняється.

Також, у виробничих об’єднаннях технічного обслуговування,
або на СТО розробляються інструкції з охорони праці для кожної
професії або виду робіт (робочого поста, ділянки) з урахуванням
специфіки виробництва. Інструкції затверджуються адміністрацією
станції технічного обслуговування спільно з профспілкою і розмі-
щуються на загальнодоступному місці.
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Загалом, керівництво роботою з охорони праці на СТО покла-
дається на керівника та головного інженера. Усі керівники вироб-
ництва беруть участь в адміністративно-технічному (триступенево-
му) контролі за виконанням заходів щодо охорони праці.

Залежно від специфіки виробництва, структури підприємства
та потужності його підрозділів даний контроль здійснюється на
таких рівнях: ділянці цеху, в зміні чи бригаді; в цеху, на виробниц-
тві або ділянці СТО; на підприємстві в цілому. За результатами
перевірки складається протокол, в якому зазначаються недоліки
і порушення, призначаються відповідальні за виконання намічених
заходів та встановлюються терміни виконання.

Для того, щоб оцінити реальний стан дотримання правил охоро-
ни праці на СТО, було вирішено здійснити невеликий експеримент.
Його сутність була в тому, щоб потрапити на позицію стажера та
перевірити якість проведення інструктажу. За результатами дослід-
ження виявлено, що переважно керівництво нехтує усіма правилами
охорони праці стосовно обов’язкового інструктажу працівників
перед початком роботи. Це є суттєвою прогалиною в роботі СТО,
адже від цього певною мірою може залежати не одне людське життя. 

Висновок. Отже, після проведення дослідження було виявлено
певні недоліки в дотриманні «Правил з охорони праці на автомо-
більному транспорті». Проведення інструктажів з охорони праці —
надзвичайно важлива складова роботи СТО загалом. Недбалість з бо -
ку роботодавця та його помічників може призвести до серйозних
травм, а інколи й летальних наслідків. Тому, важливо, необхідним
звернути увагу державних структур, які відповідають за охорону
праці на підприємствах, на посилення контролю та запровадження
ефективних засобів впливу на порушників існуючих «Правил»
задля забезпечення безпечних умов праці.

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Жернова К.Г.

IV курс, група ПР-15-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач

Актуальність теми. Охорона довкілля — система заходів щодо
раціонального використання природних ресурсів, збереження
особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечен-
ня екологічної безпеки. Це сукупність державних, адміністратив-
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них, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, спря-
мованих на раціональне використання, відтворення і збереження
природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу люд-
ської діяльності на довкілля.

Тому тема моєї доповіді є надзвичайно важлива, актуальна та
цікава.

Мета. Метою цієї теми є дослідження екології та охорони дов -
кілля.

Одна з найгостріших екологічних проблем, зумовлених посилен -
ням техногенного впливу на природне середовище, пов’язана зі ста-
ном атмосферного повітря. Вона включає ряд аспектів. По-пер ше,
охорона озонового шару, необхідна у зв’язку із зростанням за бруд -
нення атмосфери фреонами, оксидами азоту. До середини XXI ст. це
може призвести до зниження вмісту стратосферного озону на 15%.
По-друге, зростання концентрації СО2 (це вуглекислий газ), що від-
бувається в основному за рахунок згоряння викопного палива, змен-
шення площ лісів, виснаження гумусового шару і деградації ґрунтів.
До середини XXI ст. очікується подвоєння концентрації газу.

Охорона природи має проводитись лише в поєднанні з сіль-
ським господарством, оскільки тут можуть урівноважитись най-
значніші за площею екосистеми.

Важливими вимогами є:
– уникання будь-якої інтенсифікації використання;
– обмеження розмірів, широкі смуги околиць;
– розширення сівозмін з місцевими видами та сортами замість

централізовано вирощуваних високопродуктивних видів;
– скорочення застосування добрив;
– недопущення виливання рідкого гною на сільськогосподар-

ські площі, замість цього — кругообіг органічних відходів;
– підтримка природних методів господарювання;
– перехід від грошової допомоги виробництву до допомоги,

пов’язаної з певними місцями;
– врахування досягнень сільського господарства для забезпе-

чення природного балансу.
Висновок. Останнім часом в усьому світі, і в Україні зокрема,

питанню еколого-економічної тематики приділяється особлива
увага. На цю тему написано безліч статей і книжок, проведено сотні
наукових конференцій. Представлене наукове дослідження було ще
однією спробою з’ясувати складність екологічної ситуації, зрозумі-
ти причини виникнення екологічних негараздів, визначити роль
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держави в сфері охорони довкілля. Найнебезпечнішою в екологіч-
ному аспекті галуззю промисловості є будівельна промисловість,
підприємства якої найбільше забруднюють довкілля.

ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ВИРОБНИЦТВІ
ЛАТЕКСНО-ГУМОВИХ ВИРОБІВ

Кравченко Є.І.

IV курс, група МБ-15-1, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедчних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач

Актуальність теми. В наш час дуже виликий вплив набирає про-
мисловість, штучні матеріали все більше замінюють натуральні
матеріали, такі зміни мають суттєвий вплив на організм людини.

Мета. Метою цієї теми є встановлення та запобігання впливу
шкідливих хімічних речовин та їх дія на організм людини при робо-
ті та виробництві латексно- гумових виробів на підприємстві та
роботі з ними.

Основний матеріал. Латексно-гумові вироби — знайшла дуже
широке застосування у промисловості сучасна гумотехнічна про-
мисловість, виготовляє з гуми приблизно 40 тисяч найменувань
виробів. Найбільш поширена галузь гумового виробництва — шин -
не виробництво. 2/3 каучуку йде на виготовлення шин. Від якос ті
шин помітно залежить розвиток таких важливих галузей як авто-
тракторна промисловість, автотранспорт, авіація, сільське госпо-
дарство, будівництво та ін. Шинні заводи являють собою величезні
промислові підприємства з високим ступенем механізації і автома-
тизації виробництва Латекс використовується в хімічній промисло-
вості як реагент-флокулянт при збагаченні корисних копалин крім
цього латекс використовується у виробництві багатьох речей та
виробів що входять до звичайного застосування в побуті кожної
людини, оскільки, в наш час більшість звичайних побутових речей
так або інакше мають в своєму складі ці матеріали.

Висновок. Таким чином, важливим питанням є захист від дії та
впливу різних хімічних речовин на організм людини під час роботи
на виробництві латексно-гумових виробів та роботи з ними.
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОСВІТЛЕННЯ

Матвєєв Д.Є.

IV курс, група МБ-15-1, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач

Актуальність теми. У наш час, на робочому місці людини по -
винно знаходитися досить багато світла, щоб не впустити маленьку
деталь, або не зробити помилку у тексті. Гарне освітлення робочого
місця також позитивно впливає на зір людини та її продуктивність.
Якщо нехтувати гарним освітленням на робочому столі система-
тично, то людина неминуче почне втрачати зір, а також протягом
робочого дня очі людини будуть набагато сильніше стомлюватися,
що буде негативно позначатися на продуктивності праці та настрої
людини після робочого дня.

Мета. Метою цієї теми є дослідження важливості виробничого
освітлення на виробництві.

Основний матеріал. Основним завданням виробничого освіт-
лення є підтримання на робочому місці освітленості, що відповідає
характеру зорової роботи. Збільшення освітленості робочої повер-
хні покращує видимість об’єктів за рахунок підвищення їх яскра-
вості, збільшує швидкість розрізнення деталей, що позначається на
зростанні продуктивності праці. При організації виробничого
освітлення необхідно забезпечити рівномірний розподіл яскравос-
ті на робочій поверхні і навколишніх предметах. Переклад погляду
з яскраво освітленій на слабо освітлену поверхню змушує очі пере-
адаптовуватися, що веде до стомлення зору і відповідно до знижен-
ня продуктивності праці. Для підвищення рівномірності природно-
го освітлення великих цехів здійснюється комбіноване освітлення.
Світле забарвлення стелі, стін і устаткування сприяє рівномірному
розподілу яркостей у полі зору працюючого.

Виробниче освітлення повинно забезпечувати відсутність у поле
зору працюючого різких тіней. Наявність різких тіней спотворює роз-
міри і форми об’єктів розгляду і тим самим підвищує стомлюваність,
знижує продуктивність праці. Особливо шкідливі рухомі тіні, які мо -
жуть призвести до травм. Тіні необхідно пом’якшувати, застосовуючи,
наприклад, світильники зі світлорозсіючими молочними стеклами.

Для поліпшення видимості об’єктів у полі зору працюючого
повинна бути відсутня пряма і відбита блискучість. Блискучість —
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це підвищена яскравість світлових поверхонь, що викликає пору-
шення зорових функцій (зовнішнє засліплення), тобто погіршення
видимості об’єктів. Блискучість обмежують зменшенням яскравос-
ті джерела світла, правильним вибором захисного кута світильника,
збільшенням висоти підвісу світильників, правильному напрямку
світлового потоку на робочу поверхню, а також зміною кута нахилу
робочої поверхні. Там, де це можливо, блискучі поверхні слід замі-
нювати матовими.

Висновки. При організації виробничого освітлення слід виби-
рати необхідний спектральний склад світлового потоку. Це вимога
особливо істотно для забезпечення правильної передачі кольору,
а в окремих випадках — для посилення колірних контрастів. Оп -
тимальний спектральний склад забезпечує природне освітлення.
Для створення правильної передачі кольору застосовують монохро-
матичне світло, посилює одні кольори і послаблює інші. Освіт -
лювальні установки повинні бути зручні і прості в експлуатації,
довговічні, відповідати вимогам електробезпеки, а також не повин-
ні бути причиною виникнення пожежі або вибуху. Забезпечення
зазначених вимог досягається застосуванням захисного занулення
або заземлення, обмеженням напруги живлення переносних і міс-
цевих світильників, захистом елементів освітлювальних мереж від
механічних ушкоджень.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Московченко Р.А.

І курс, МЕН-12, спеціальність «Менеджмент»
Миколаївський коледж Університету «Україна»

Ляшенко В.В.
Науковий керівник: Ляшенко В.В., старший викладач

Безпека життєдіяльності (БЖД) — це система базових знань
з проблеми забезпечення безпечних умов існування людини у при-
родному, соціальному і техногенному середовищах, а також органі-
заційних і технічних заходів і засобів на рівні окремої особи (колек-
тиву, держави), спрямованих на запобігання або мінімізацію загроз
її і життю та здоров’ю в усіх сферах діяльності.

Система БЖД на рівні держави охоплює комплекс заходів
і засобів, які є її складовими (підсистемами): це охорона навколиш-
нього природного середовища; охорона здоров’я населення; безпе-
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ка санітарно-епідеміологічна, пожежна, транспортна та радіаційна,
біологічна; охорона праці. Діяльність кожної з цих підсистем регу-
лює відповідний орган центральної виконавчої влади на основі
законодавчих і нормативно-правових документів.

Актуальність проблем БЖД в теперішній час визначається ря -
дом причин. До яких можливо віднести:

1) порушення екологічної рівноваги природного середовища
внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу;

2) зростання числа техногенних аварій і катастроф при взаємо-
дії людини зі складними технічними системами;

3) соціально-політична напруженість у суспільстві.
Однак, останні декілька років визначають актуальні питання,

які пов’язані зі станом техногенної та природної безпеки в Україні. 
До таких актуальних проблем слід віднести: стан функціонуван-

ня об’єктів економіки; стан житлового фонду (ветхий та аварійний
житловий фонд, стан ліфтів); стан об’єктів комунальної теплоенер-
гетики (технічний стан об’єктів комунальної теплоенергетики та
тех нічний стан котелень); водопостачання та якість питної води
(аварійний та ветхий стан водопровідних мереж, недотримання нор-
мативних вимог параметрів питної води); стан каналізаційних спо-
руд (аварійний та ветхий стан каналізаційних мереж); поводження
з твердими побутовими відходами (роздільний збір побутових відхо-
дів, будівництво сміття переробних заводів, впровадження енергоз-
берігаючих технологій); охорона здоров’я (епідемічна ситуація в кра -
їні, порушення санітарного законодавства, порушення правил
особистої гігієни, порушення зберігання харчових продуктів, вжи-
вання неякісних продуктів харчування); радіаційна безпека (поси-
лення безпеки АЕС, безпека сховищ відпрацьованого ядерного
палива, безпека видобутку та переробки уранових руд); техногенна
безпека зони відчуження; пожежна безпека (оновлення пожежного
обладнання, пожежна безпека у сільській місцевості); стан технічно-
го та технологічного оснащення гідрометеорологічних підрозділів (за -
старілість засобів вимірювальної техніки); екзогенні геологічні про-
цеси (активізація зсувів, підтоплень); безпека гідротехнічних споруд
(технічний стан гідротехнічних споруд, хвостосховищ, шлаконако-
пичувачів); зберігання та очищення території від високотоксичних
речовин та вибухонебезпечних предметів (знешкодження непридат-
них та заборонених для використання засобів захисту рослин, очи-
щення територій від вибухонебезпечних предметів); моніторинг та
прогнозування надзвичайних ситуацій (загальнодержавна система
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моніторингу та прогнозування НС); оповіщення населення (техніч-
ний стан систем оповіщення на всіх рівнях, система раннього опові-
щення на об’єктах підвищеної небезпеки).

Розглянуті актуальні проблеми у безпеці життєдіяльності
в Україні охоплюють достатньо великий комплекс відносин
у виробничих та соціальних сферах людської діяльності, тому вирі-
шення цих питань дасть змогу підвищити рівень національного
розвитку, підвищити добробут населення країни.

СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЖЕЖІ

Юр’єва А.В.

IV курс, група МБ-15-1, спеціальність «Біологія»
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач

Актуальність теми. Виникнення пожежі на промислових, ви роб -
ничих або громадських об’єктах в більшості випадків відбувається
в результаті грубого порушення правил безпеки. Проте в побутових
умовах вимоги до забезпечення пожежної безпеки менш жорсткі,
із-за чого саме такі загоряння вважаються найбільш поширеними.

Мета. Пожежна профілактика — виявити умови утворення
у апаратах та виробничих приміщеннях вибухонебезпечних кон-
центрацій, джерел запалювання та інших факторів, що призводять
до виникнення пожежі.

Основний матеріал. Система попередження пожежі — це ком-
плекс організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на
усунення умов виникнення пожежі.

Основним принципом цієї системи є положення про те, що
горіння (пожежа) можливе тільки за певних умов. Такою умовою
є наявність трьох факторів: горючої речовини, окислювача та дже-
рела займання. Крім того, необхідно, щоб горюча речовина була
нагріта до певної температури і перебувала у відповідному співвід-
ношенні з окислювачем, а джерело займання мало необхідну енер-
гію для початкового імпульсу (займання).

Система попередження пожежі включає, перш за все, два основ -
них напрямки: попередження формування горючого середовища;
запобігання виникненню в цьому середовищі джерела займання.

Пожежна профілактика — це комплекс заходів, спрямованих
на попередження пожеж, запобігання розповсюдженню вогню,
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передбачення можливих шляхів евакуації людей, тварин і матері-
альних цінностей та створення умов для швидкої ліквідації пожеж.
До системи пожежного захисту відносяться технічні та організацій-
ні заходи.

Технічні заходи — передбачення необхідної кількості виходів,
коридорів потрібної ширини, застосування системи протидимово-
го захисту, виконання будівельних робіт з вогнетривких матеріалів,
дотримання протипожежної відстані між будівлями, обладнання
об’єкту засобами пожежогасіння, влаштування пожежних драбин,
веж спостереження, водоймищ, під’їздів до них і до будівель, по жеж -
ного зв’язку і сигналізації.

Організаційні заходи — це організація навчання працюючих та
інших категорій населення правилам пожежної безпеки; розробка
інструкцій про правила роботи з пожежонебезпечними матеріала-
ми та про дії персоналу під час пожежі.

Висновок. Розробка системи попередження пожежі має відпо-
відати вимогам нормативно-технічної документації відповідно до
конкретного виробничого процесу, залежно від пожежної небез-
печності речовин та матеріалів, що використовуються, їх агрегатно-
го стану, виду технологічного устаткування та норм технологічного
регламенту.

Найбільш радикальними вимогами в системі попередження
пожеж мають бути заходи щодо обмеження утворення горючого
середовища та його мінімізації, а також по можливості заміна горю-
чих речовин і матеріалів, задіяних у технологічних процесах на
важко горючі або негорючі.

Статистика і практика свідчать про те, що повністю виключити
ймовірність виникнення пожеж неможливо, тому необхідно гаран-
тувати зменшення їх негативного прояву за рахунок досконало роз-
робленої системи їх попередження.
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