
Міністерство освіти і науки України

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
студентів з інвалідністю «Гаудеамус»

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 
20-ій річниці заснування 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ

YOUTH: EDUCATION, SCIENCE, SPIRITUALITY

Тези доповідей
ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених

Thesis 
ХV National Scientific Conference of Students and Young Scientists

(м. Київ, 17–19 квітня 2018 р.)
(Kyiv, April 17–19, 2018)

Частина І
Part I

Київ — 2018



Рекомендовано до друку
Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

(Протокол № 3 від 26 квітня 2018 р.)

Організаційний комітет конференції:
Таланчук П.М., Президент Університету «Україна», д.т.н., професор, Голова ор -
ганізаційного комітету; Давиденко Г.В., відповідальна за наукову та міжнародну
діяльність університету, д. пед.н., доцент, заступник Голови організаційного
комітету; Кучерявий І.Т., перший проректор, д.філос.н., професор; Коляда О.П.,
проректор з навчально-виховної роботи, к.н.д.у.; Журавльова В.М., директор
фінансовий; Кириленко В.В., директор департаменту господарської роботи;
Нікуліна Г.Ф., начальник науково-дослідної частини, к.т.н.; Веденєєва О.А., на -
чальник управління навчально-виховної роботи; Ілініч С.Ю., начальник відділу
організації наукової діяльності, к.філол.н.; Адирхаєв С.Г., директор Інституту
соціальних технологій, д.пед.н., доцент; Барна Н.В., директор Інституту філо-
логії та масових комунікацій, д.філос.н., доцент; Малишев В.В., директор Інже -
нерно-технологічного інституту, д.т.н., професор; Нестеренко С.С., директор
Інституту економіки та менеджменту, к.е.н., доцент; Павленко В.І., директор
Інституту комп’ютерних технологій, к.т.н., доцент; Терещенко А.Л., директор
Інституту права та суспільних відносин, к.ю.н., доцент; Мовчан В.О., декан
факультету біомедичних технологій, к.б.н., доцент; Бебик В.М., завідувач науко-
во-дослідної кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних
комунікацій, д.політ.н., професор; Сарана С.В., завідувач кафедри цивільного,
господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності, к.ю.н.,
доцент; Фрицький Ю.О., завідувач кафедри конституційного права та теоретико-
правових дисциплін, д.ю.н., професор; Іванова І.Б., завідувач кафедри соціальної
роботи та педагогіки, к.пед.н., доцент; Сердюк Л.З., завідувач кафедри психоло-
гії, д.психол.н., професор; Ворона О.В., завідувач кафедри дизайну, професор;
Калакура М.М., завідувач кафедри технології харчування, к.т.н., професор; Ку -
щев ська Н.Ф., завідувач кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій, д.т.н.,
професор; Дубас Р.Г., завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., доцент; Захарін С.В.,
завідувач кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., с.н.с.; Олійник Г.Ю.,
завідувач кафедри маркетингу, д.е.н.; Забара С.С., завідувач кафедри інформацій-
них технологій та програмування, д.т.н., професор; Волинець О.О., завідувач ка -
фед ри документознавства та інформаційної діяльності, к.філос.н.; Коломієць О.В.,
завідувач кафедри української мови, літератури та східних мов, к.філол.н.,
доцент; Степанова О.А., д.культ., доцент; Уліщенко В.В., завідувач кафедри іно-
земної філології та перекладу, д.пед.н., професор; Ярошовець Т.І., завідувач
кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування, к.філос.н.; Тугай Т.І., заві-
дувач кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології,
д.б.н., професор; Дубовський О.С., директор видавничо-друкарського комплексу;
Сидоренко В.А., начальник відділу організації виховної роботи; Федоренко Т.В.,
голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених,
к.ю.н.; Руденко А.І., президент студентського самоврядування.

Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity:
тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р.
У ІIІ част., ч. І. — К. : Університет «Україна», 2018. — 413 с. 

У збірнику вміщено тези доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференції студентів
і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», у яких відображено результати науко-
вих досліджень студентів і молодих учених у галузях економічних, юридичних, біологічних,
психологічних, педагогічних, соціологічних, філологічних і технічних наук.

© Університет «Україна», 2018



ВСТУПНЕ СЛОВО

ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених
«Молодь: освіта, наука, духовність» проводиться нині у знаменний рік
20-ої річниці  Університету «Україна». Ця подія є дуже важливою для всієї
університетської спільноти. За доброю традицією ми відкриваємо збір-
ник тез доповідей учасників конференції новими віршами талановитої
поетеси Світлани Патри, випускниці Університету «Україна». Маємо
надію, що щирі та палкі поезії Світлани Патри донесуть до Вас, шановні
учасники конференції,  віру в добро, надію та безмежну любов до життя
й рідної землі.

Організаційний комітет

INTRODUCTION

The XV National Scientific Conference of Students and Young Scientists
«Youth: Education, Science, and Spirituality» is being held in the special year of
the 20th anniversary of University «Ukraine». This event is very important for all
university community. According to the good tradition, we open a collection of
abstracts of the conference participants with the new poems of talented poetess
Svitlana Patra, a graduating student of University «Ukraine». We hope that the
sincere and passionate poetry of Svitlana Patra will bring to you, dear partici-
pants of the conference, faith in goodness, hope and boundless love to the life
and the native land.

Organizational committee
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* * * 
Весна. Пробудження природи.
Проснулись зграї мрій, думок,
Надій веселі хороводи
І спів пташок. І спів пташок.
Весна! Омріяна, бажана
Знов повертається до нас,
Піснями, квітами убрана.
І вже, мов зупинився час.
Час не біжить уже так швидко,
Милується красою він.
Весна, прекрасна — наче квітка
Чарівних дзвонів передзвін.

ДОРОГА ДО РАЮ

Ми нікому не вірим, крім Бога,
Ми не знаєм, де наша дорога
І не бачимо шлях до мети.
Скільки ще нам до неї іти?

Ми не бачим, де чорне, де біле.
Ми не знаємо, де взяти сили,
Щоб не втратить останню надію
Та здійснити усі наші мрії.

Крізь зневіру і зло ми блукаєм,
Ми шукаєм дорогу до раю,
Ми постійно за крок до мети.
Скільки ж можна до неї іти?!

Але я все одно сподіваюсь,
Ми знайдемо дорогу до раю,
І зневіра у душах розтане,
Знаю я — скоро день цей настане!
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ЖИТТЯ — КІНО

Життя — кіно
Життя — кіно, а люди — це актори,
А їхні очі схожі на екран.
Крізь цей екран проходять тисячі історій,
Коротких, довгих — як телероман.
Вони, немов комедія, веселі,
Вони, немов трагедія, сумні,
Вони захоплюють, неначе каруселі.
Ці фільми… наяву … і увісні.
Життя, немов кіно, та все таки, я знаю,
Кіно з життям не можна порівнять.
Хоча здається, я живу, неначе, граю
У фільмі цім, що можу я життям назвать.

ЯКЩО ХОЧЕШ

Якщо хочеш почути пісню — співай!
Якщо хочеш торкнутись слова — кажи !
Якщо хочеш пізнати небо — літай!
Якщо хочеш відчути вітер — біжи!

Якщо прагнеш любові, друже, люби!
Якщо радості хочеш — то смійся!
Якщо зможеш зробити добро — зроби!
І ніколи нікого не бійся!

Якщо хочеш почути правду — почуй!
Якщо й важко бува — не здавайся!
Що б не сталось — живи і працюй!
Сонцю, небу та людям всміхайся!



СЕКЦІЯ І

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ДОХІДНОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Баранова Ю.В.
V курс, група ФБСС-52-17, спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

Університет «Україна», к. тел. (067)-492-96-44
Науковий керівник: Домбровська Л.В., к.е.н., доцент, 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

За останні декілька років банківська система України зазнала
глобальних змін. Стався різкий перехід від централізованої до комер-
ційної банківської системи, у якій чітко розмежовані функції цен-
трального і комерційних банків. Унаслідок цього посилилася конку-
ренція в банківському середовищі. Зростає зацікавленість в якості
фінансового становища банку з боку його клієнтів і власників. Фі -
нансова стабільність банку стає питанням його виживання, оскільки
банкрутство в умовах ринку виступає вірогідним результатом фінан-
сової діяльності нарівні з іншими можливостями. Надійність банку
стає першочерговим питанням. Для визначення надійності комер-
ційного банку перш за все аналізують його дохідність, яка є основним
індикатором результативності його фінансової діяльності.

Проведене дослідження засвідчило підвищення рівня дохіднос-
ті сукупності комерційних банків України упродовж 2015–2017 рр.
з огляду на позитивну динаміку таких показників, як співвідно-
шення доходів та активів, процентної маржі та активів, процентних
доходів та процентних витрат, непроцентних доходів та сукупних
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доходів, непроцентних доходів та активів, дохідних активів та платних
пасивів, непроцентнї маржі та процентної маржі. Водночас спадну
тенденцію демонструють співвідношення дохідних активів і загаль-
ного обсягу активів, дохідних активів і платних пасивів, недохідних
активів і капіталу, процентних доходів і платних пасивів, що зумов-
лено випереджаючими темпами зростання обсягу загальних акти-
вів, платних пасивів та капіталу комерційних банків України порів-
няно з темпами зростання дохідних та недохідних активів, а також
непроцентних доходів.

Узагальнюючи результати аналізу показників дохідності дохо-
димо висновку, що дана характеристика фінансового стану вітчиз-
няних комерційних банків в значній мірі залежить від змін в обся-
гах та структурі їх доходів і витрат. 

З огляду на позитивні зміни, які намітилися в останні роки
в банківській системі під впливом роботи, яка проводиться Націо -
нальним банком України та направлена на оздоровлення та стабілі-
зацію банківського сектору (встановлення стандартів прозорості
функціонування та додержання норм законів кожним комерційним
банком, програма відшкодування втрачених заощаджень вкладни-
ків, активізація діяльності Фонду гарантування вкладень фізичних
осіб), вважаємо, що наступним важливим кроком на шляху підви-
щення дохідності вітчизняних комерційних банків має стати визна-
чення джерел збільшення доходів, до яких слід віднести:

– загальне зростання групи активів, що приносять процентний
дохід;

– збільшення питомої ваги дохідних активів у сукупних активах;
– зміну загального рівня процентної ставки за активними опе -

раціями;
– зміну структури дохідних активів шляхом підвищення пито-

мої ваги ризикованих кредитів.
Крім виявлених джерел підвищення доходів, банки повинні

також систематично аналізувати напрями своїх витрат та оптимізу-
вати їх. Оптимізація витрат банків полягає у встановленні прозорих
і ефективних механізмів фінансового менеджменту, бізнес-плану-
вання і банківського моніторингу, спрямованих на підвищення ефек -
тивності банківської діяльності з урахуванням проблем надійності,
ліквідності, дохідності, прибутковості. Оптимізуючи свої витрати,
банки мають змогу з більшим ступенем ймовірності реалізувати
головну мету управління витратами — досягти необхідних результа-
тів діяльності банку найбільш економічним способом.

Економічні перспективи України в сучасних умовах Секція 1



ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, ЇХ ВИРІШЕННЯ

Білявський В.В.
2 курс, група ЗОА-21, спеціальність «Облік і оподаткування», 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
(063)-733-08-82

Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., професор, 
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Сьогодні в економіці України відбуваються швидкі та не до кінця
прогнозовані перетворення, які спричинені політичними та іншими
факторами впливу. Для стабілізації та розвитку нашої держави внут-
рішніх фінансових ресурсів недостатньо, у зв’язку з чим привабливи-
ми стають кошти іноземних інвесторів, що є найважливішим завдан-
ням для України і обумовлює актуальність теми дослідження.

Серед основних факторів, що заважають покращенню інвес -
тиційної політики:

– 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
політико-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,
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.
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Країні необхідні оновлення діючих виробничих потужностей
та виробничих фондів.

Найгірші показники належать впливу бюрократії, корупції та
податкової політики на розвиток бізнесу та залучення інвестицій,
якості доріг, стійкості банків, захисту матеріальних та інтелектуаль-
них прав власності.

Дослідження Всесвітнього економічного форуму (серед 148 кра їн)
свідчать: Україні необхідна перебудова інституціональної структу-
ри (117 місце) і продовження реформи фінансового і банківського
сектора (114 місце).

Особливої уваги заслуговує позиція України в рейтингу здатнос-
ті країни на втримання талантів, тобто високоосвічених кадрів та
молодих кваліфікованих спеціалістів, за яким ми посіли 140 місце
з 148. Позитивний інвестиційний клімат сприяє вирішенню соці-
альних проблем, забезпечує високий рівень зайнятості населення,
дозволяє оновлювати виробництво, проводити модернізацію й на -
ро щування основних фондів підприємств, впроваджувати новітні
технології тощо.

Тому основними напрямками поліпшення інвестиційного
клімату України повинні бути:

– політична стабільність та подолання корупції у вищих щаб -
лях влади;

– реформування судової системи та державного регулювання;
– формування сприятливого інвестиційного іміджу через орга-

нізацію та участь в міжнародних виставках, ярмарках, інвес ти цій -
них 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.

в сучасних умовах Секція 1



ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Бондар В.С.
магістрантка, група ЗФН-61/17м, спеціальність «Фінанси, 

банківська cправа та страхування»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Бондар В.С., викладач, Інститут економіки та
менеджменту Університету «Україна»

Страховий ринок України є найбільшим і найпотужнішим секто-
ром ринку небанківських фінансових послуг. Даний сектор постійно
розвивається та нарощує не тільки економічні, комерційні та інвести-
ційні можливості, але й впливає на соціальний розвиток держави.
Необхідність державного регулювання страхового ринку України
зумовлена пріоритетом інтересів страховиків, що як наслідок, відоб-
ражає дисбаланс з інтересами страхувальників, недостатнім розвит-
ком страхової інфраструктури, монополізмом, недобросовісною кон-
куренцією, проблемами щодо виконання зобов’язань та інше [1].

Якщо правильно побудувати систему державного регулювання
страхових відносин можна досягнути збалансованості інтересів
суб’єктів страхування і регулюючих органів захисту страхувальни-
ків, забезпечення інтересів страховиків та отримання певної мак-
роекономічної вигоди [2].

Питання державного регулювання страхового ринку потрібно
розглядати у трьох аспектах:

– забезпечення ефективної стратегії розвитку страхового ринку;
– прийняття державою страхового законодавства;
– здійснення нагляду за розвитком страхування відповідно до

загальнодержавних програм та інтересів громадян, формуванням
страховими компаніями системи управляння ризиками. 

Зарубіжні та вітчизняні дослідники виділяють такі моделі дер-
жавного регулювання страхової діяльності. Система континенталь-
ного права існує в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Швеції,
Японії та в інших країнах. Вона базується на суворій регламентації
діяльності, жорсткому регулюванні страхової справи. 

У ЄС система регулювання страхування поєднує державне ре -
гу лювання і саморегулювання. Державне регулювання базується на
прийнятті та виконанні Директив. Вони видаються окремо на ко -
жен вид страхування. 
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У Франції серед західноєвропейських країн найбільш розвине-
на система державного нагляду. Державне регулювання здійсню-
ється за допомогою податкової системи, цін, контролю за оплатою
праці, кредиту та інших регуляторів.

Модель державного регулювання страхового ринку України
можна розмістити між змішаною та континентальною, про це свід-
чить неодноразова зміна центрального органу нагляду за страховою
діяльністю, чіткі вимоги до платоспроможності страховиків, отри-
мання ліцензій на кожен вид страхування, захист державою інтер-
есів страхових компаній, вільна конкуренція під час страхової
діяльності [3].
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ЗМІНА СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
В УКРАЇНІ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Боуш М.Г.
ІV курс, група ОА-41/14, спеціальність «Облік та оподаткування»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Фурман С.С., ст. викладач, Інститут економіки

та менеджменту Університету «Україна

Так як Україна виходить на світовий ринок, то нашим підпри-
ємствам необхідно надавати інформацію зрозумілу для будь-яких
іноземних користувачів. З огляду на інтеграційні процеси до захід-
них стандартів усе частіше постає питання необхідності запровад-
ження МСФЗ у практику вітчизняних підприємств. Це пов’язано
з необхідністю формування сприятливих умов для участі підпри-
ємств в міжнародної економічної діяльності та залучення інвести-
цій в розвиток економіки. 

в сучасних умовах Секція 1



Міжнародний бухгалтерський облік, на відміну від вітчизняно-
го, протягом багатьох років обслуговував ринкову господарську
систему яка спрямована на отримання прибутку та збагачення
власників підприємств, тому і ведення бухгалтерського обліку в за -
хідних країнах здійснюється, насамперед, в інтересах власників
підприємств і суттєво відрізняється від нашої системи ведення бух-
галтерського обліку тим, що міжнародні стандарти фінансової звіт-
ності й національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
призначені для різних цілей: перші — для складання звітності, другі —
для ведення бухгалтерського обліку. Міжнародні і вітчизняні стан-
дарти обліку — це стандарти одного порядку, але різних рівнів,
і завдання МСФЗ — направляти й регулювати бухгалтерський облік
так, щоб на базі отриманих у такий спосіб даних надати користува-
чам достовірну, повну й неупереджену інформацію в належним
чином оформлених фінансових звітах. Це і є мета бухгалтерського
обліку як на міжнародному рівні, так і на національному. 

У той час як вітчизняні стандарти декларують переваги форми
над змістом, основна мета МСФЗ — одержання максимально до -
стовірної інформації про стан компанії, яка необхідна інвесторам
для коректної оцінки й складання достовірних прогнозів, що жит-
тєво необхідно для залучення інвестицій у вітчизняну економіку. 

Необхідність складати фінансову звітність за міжнародними
стандартами виникає в першу чергу у підприємств, що працюють
на міжнародних ринках, з іноземними банками та інвесторами.
Такі компанії можуть розраховувати на залучення коштів іноземних
інвесторів та банків, зниження відсотку при залученні фінансуван-
ня з закордону, оскільки інвестор у цьому випадку здатний об’єк-
тивно оцінити ризики, що закладаються в ставку по кредиту.

Однак, незважаючи на значні позитивні аспекти, є також про-
блемні моменти, які можна розділити на три групи: 

Технічні проблеми: існуюча система бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності не повною мірою відповідає націо-
нальним П(С)БО (проблеми в оцінці окремих статей на дату пере-
ходу).

Організаційні проблеми. На багатьох підприємствах питання,
пов’язані з обліком і звітністю, вважаються суто внутрішніми про-
блемами. 

Освітні проблеми — в законодавчій базі не існує обов’язкових
вимог до бухгалтерів, що підтверджують знання із МСФЗ. Тим
самим існує потреба вносити зміни до програми вищої школи, крім
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того, виникає потреба в сертифікації бухгалтерів підприємств
разом із вітчизняним дипломом про вищу освіту.

Необхідність застосування підприємствами МСФЗ на сьогодні —
це зіставна основа для оцінки фінансових результатів діяльності та
фінансового стану, неможливість без них здійснення порівняльно-
го аналізу у зв’язку з відмінностями в бухгалтерському обліку, а та -
кож пошуку інвесторами нових ринків інвестування капіталу, 

Цей процес потребує максимально можливої гармонізації віт-
чизняного П(С)БО із МСФЗ, а також Адаптувати українське законо -
давства, вчасно вносити необхідні доповнення в них по мірі розвит-
ку міжнародних стандартів у тому числі нормативної бази у сфері
обліку, що належить до зовнішньополітичних зобов’язань України.

ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ
ВАРТОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Боуш М.І.
IV курс, группа ОА-41/14, спеціальність «Облік і Аудит»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Чепка В.В.

к.е.н., доцент, Київський національний університет ім. В. Гетьмана
Куліш Г.П.

к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, 
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Поняття «злиття» використовувалося в літературі як один із
різновидів реорганізації — процедури, передбаченої законодавст вом.
В одночас поглинання, не є правовим терміном з точки зору права [1],
і вживається як узагальнююче поняття, у ході опису методів та засо-
бів встановлення контролю над бізнесом. У наукових працях зару-
біжних авторів подеколи зустрічаються схожі тлумачення поняття
«злиття». Як приклад, П. Гохан визначає злиття як об’єднання
акціонерів у межах нової організації, ресурси якої вони розподіля-
ють між собою [2]. Проте більш поширеним є визначення, яке
наводить С. Рід «Злиття відбувається, коли одна корпорація об’єд-
нується з іншою та розчиняється в ній, тобто компанія-покупець
приймає активи та зобов’язання об’єднаних компаній» [4]. На відмі-
ну від поняття «злиття», яке є вужчим, термін «придбання» є узагаль-
нюючим і передбачає купівлю акцій компанії-продавця [5]. Ще одним
додатковим критерієм класифікації угод на злиття та придбання
є розміри компаній. Термін «злиття» найчастіше використовується
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щодо угод, у результаті яких відбувається консолідація співставних
за розмірами активів і грошових потоків, що генеруються. У випад-
ку придбання, компанія, що купує, зазвичай має значно більший
масштаб бізнесу. Однак попри певну відмінність, спільним для
наведених визначень є наявність переходу права власності цільової
компанії. Вигодою для покупця є різниця між фундаментальною
вартістю компанії та її ринковою вартістю на момент проведення
операції. Серед усього різноманіття мотивів укладання угод зі злит-
тя і поглинання корпорацій в секторі економіки основною причи-
ною є прагнення до отримання синергетичного ефекту, який вини-
кає завдяки сукупній дії активів компаній, загальний результат
яких перевищує суму результатів окремих дій цих компаній.
Підставами для досягнення синергетичного ефекту можуть бути:
зростання ринкової частки і конкурентоспроможності укрупненої
компанії; економія ресурсів, обумовлена масштабами діяльності;
комбінація взаємодоповнюючих можливостей; фінансові заощад-
ження завдяки зниженню транзакційних витрат.

Аналіз динаміки ринкового курсу акцій компаній після прове-
дення укрупнення доводить, що найбільшу вигоду отримують
акціонери компанії-цілі. Це відбувається як за умовами угоди, яка
передбачає виплату премії за придбання їх компанії, так і в попе-
редній період, тобто після оголошення намірів стосовно угоди,
коли їх акції дорожчають. У разі успішного злиття понаднормовий
прибуток власників акцій становить 20–30% [7]. 
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РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ 
ІНВЕСТИЦІНОЇ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАЦІЙ

Валехов І.Д.
IV курс, група ОА-41/14, спеціальність «Облік і аудит», 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
к.тел: 066-305-42-25

Науковий керівник: Куліш А.П., к.е.н., доцент, 
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна

Зростання рівня глобальної конкуренції та відсутності контролю
над внутрішнім і зовнішнім ринками збуту національної продукції
в Україні негайна необхідність формування та перепроектування
в межах економічної системи інвестиційної стратегії розвит ку
суб’єктів господарювання. Корпорації стають об’єктами інвесту-
вання, дістають можливість застосовувати ринкові і правові меха-
нізми стимулювання інвестицій, а крупні корпоративні структури,
що мають в своєму розпорядженні фінансовий потенціал. В корпо-
ративних компаніях ресурсна база включає: акціонерний капітал
(отримується на відносно невизначений термін з умовою виплати
винагороди інвесторові у вигляді дивідендів); позиковий капітал
(отримується у спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів);
кредиторської заборгованості (отримується у партнерів по бізнесу
і держави у вигляді відстрочень по платежах і авансів); реінвестова-
ного прибутку (отримується в результаті успішної комерційної
діяльності самого господарюючого суспільства) [1]. Слід відмітити,
що корпорації для залучення ресурсів виходять на позиковий
ринок капіталів, на якому відбувається кругообіг пропонованих до
розміщення ресурсів. Оскільки обсяг пропонованих ресурсів суттє-
во менше, ніж обсяг попиту на них, неминуче виникає конкурент -
на боротьба за найбільш дешеві ресурси. Капіталодавці порівнюють
потенційні об’єкти вкладення засобів, вивчають їх інвестиційну
привабливість тощо.

В рамках розробки інвестиційної стратегії, постає завдання роз -
поділу отриманих ресурсів (інвестування), а саме, інвестиції діляться
на: а) реальні (ресурси прямують у виробничі процеси); б) фінансо-
ві (ресурси прямують на придбання фінансових інструментів: емі-
сійних і похідних цінних паперів, об’єктів тезаврації, банківських
депозитів); в) інтелектуальні інвестиції (підготовка фахівців на кур-
сах, передача досвіду, вкладення в розробку технологій) [2]. Оцінка
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інвестиційних можливостей передбачає в тому числі досліджування
кредитоспроможності корпорації, враховуючи необхідність залу-
чення кредитних ресурсів.

На підставі такого розподілу функцій можливо визначити
механізм структурно-функціональної оптимізації фінансової стра-
тегії розвитку корпорації, що ґрунтується на сукупності фінансових
функцій підрозділів корпорації. На наш погляд, процес розробки
корпоративної стратегії має включати декілька етапів: оцінка
довгострокових перспектив; прогноз розвитку; усвідомлення мети;
аналіз сильних і слабких сторін; узагальнення стратегічних альтер-
натив; розробка критеріїв оптимізації; вибір оптимальної стратегії;
планування заходів.

Таким чином, інвестиційна стратегія корпорації розробляється
відповідно до цілей її функціонування, у зв’язку з цим, всі корпо-
ративні інвестиції повинні розглядатися як один з основних спосо-
бів досягнення головної мети корпорації. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ,
ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ

Вдовенко Я.М.
ІІ курс, спеціальність «Менеджмент»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
к.тел. (063)-602-19-39

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

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Бюджетування являє собою фінансово-управлінську технологію
сучасного бюджетного менеджменту, яка прагне найбільш ефек тив -
ного витрачання обмежених бюджетних коштів в умовах вибору аль-
тернатив фінансування. Нова технологія бюджетного менеджменту
виходить з концепції інноваційного державного менеджменту та ви -
значається поняттям «бюджетування, орієнтоване на результат» (БОР).
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БОР інтегрує управління економічністю і результативністю.
Управління першим здійснюється через бюджети, другим через
цільову воронку. З цього випливає визначення БОР:

БОР — система управління ефективністю діяльності організа-
ції (підрозділу, співробітника) шляхом інтеграції бюджетного
управління (Budgeting) з цільовою воронкою (Target funnel) [1].

Відповідно до другого підходу бюджетування, орієнтоване на
результат, визначається як система бюджетного планування, в якій
в тому або іншому вигляді існує прив’язка структури та обсягів
бюджетного фінансування до результатів діяльності органів дер-
жавної влади [2, с. 92].

Систему управління БОР можна представити як складову з двох
взаємопов’язаних елементів управління (рис. 1).

Мета БОР — забезпечити таке управління роботою, щоб отри-
мати запланований результат, тобто досягти мети, при запланова-
ному бюджеті (витраті ресурсів).

І, що важливо, у такий триланцюговій системі «Бюджет + Робо -
та + Мета» управління економічністю органічно пов’язане з управ-
лінням результативністю. А не окремо, як це традиційно відбуваєть-
ся. Це і робить використання БОР ефективним та результативним.

Рис. 1. Система управління БОР1.
______________

1 Складено самостійно на основі джерела [1].
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Бюджетування, орієнтоване на результат, прийняте у низці роз-
винених країн, здатне підвищити ефективність державних витрат
за рахунок концентрації ресурсів на дійсно важливі для суспільства
напрями. Позитивний потенціал цієї фінансово-управлінської тех-
нології формування бюджету визначається тісним зв’язком витрат
держави з досягненням конкретних результатів.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ

Веприк Н.О.
IV курс, група ЗМО-41/14, спеціальність «Менеджмент»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
к.тел. (066)-758-70-23

Науковий керівник: Семененко О.В., 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Підприємство, як соціально-економічну та виробничу систему,
приводить у рух персонал, що є найважливішим фактором його
розвитку на сучасному етапі ринкових відносин. Тому дуже важли-
во побудувати ефективну систему управління цим надважливим
ресурсом на основі окремих напрямків досліджень теорії та практи-
ки менеджменту.

Мистецтво управління полягає в тому, щоб знайти такі підходи
і методи, які забезпечили б бажаний перебіг подій на підприємстві
і стимулювали його співробітників до продуктивнішої праці. У та -
ких умовах управління людськими ресурсами є важливою складо-
вою менеджменту, яка сприяє підвищенню ефективності діяльнос-
ті підприємства.

Цілями управління персоналом підприємства являються: 
– підвищення конкурентоспроможності підприємства в рин -

ко вих умовах;
– підвищення ефективності виробництва та праці, а саме до -

сягнення максимального прибутку; 
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– забезпечення високої соціальної ефективності функціону-
вання колективу. 

Успішне виконання поставлених цілей потребує виконання
таких задач, як:

– забезпечення потреби підприємства в робочій силі в необхід-
ній кількості та кваліфікації; 

– досягнення обґрунтованого співвідношення між організацій -
но-технічною структурою виробничого потенціалу та структурою
трудового потенціалу; 

– повне та ефективне використання потенціалу робітника та
виробничого потенціалу в цілому;

– забезпечення умов для високопродуктивної праці, високого
рівня її організованості, вмотивованості, самодисципліни, виробіт-
ки у робітника звички до взаємодії та співробітництва; 

– закріплення робітника на підприємстві, формування ста-
більного колективу як умова окупності коштів, що тратяться на
робочу силу (залучення, розвиток персоналу); 

– забезпечення реалізації бажань, потреб та інтересів працівни -
ків по відношенню до змісту праці, умов праці, виду зайнятості, мож -
ливості професійно-кваліфікаційного та посадового просування; 

– узгодження виробничої та соціальних задач (балансування
інтересів підприємства та інтересів працівників, економічної та со -
ціальної ефективності); 

– підвищення ефективності управління персоналом, досягнен-
ня цілей управління при скорочення витрат на робочу силу [1, с. 4].

Ефективність управління персоналом та найбільш повна реалі-
зація поставлених цілей у великій мірі залежать саме від принципів
та методів управління персоналом. Слід зауважити, що чим біль-
шою є компанія та чим більше підрозділів і філіалів вона має тим
більше значення має узгодження загальних принципів здійснення
єдиного управління.

Поняття «управління персоналом підприємства» охоплює всю
сукупність організаційних заходів, які направлені на раціональну
формування кількісного та якісного складу персоналу та макси-
мальне використання можливостей у процесі функціонування
товариств (система лідерства, мотивації, працевлаштування і звіль-
нення, вихід на пенсію, управління конфліктами і т.д.) [2, с. 8].

Отже, основними компонентами управлінської системи є: 
1) суб’єкт управління, тобто джерело керівного впливу, той, хто

здійснює управління, виконує функції керівництва і впливу на об’єкт
з метою приведення його в новий, бажаний для суб’єкта стан; 
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2) об’єкт управління, тобто те, що функціонує під керівним
впливом, на що спрямовано цей вплив суб’єкта; 

3) керівний вплив, тобто комплекс цілеспрямованих й органі-
зуючих команд, засобів, прийомів і методів, за допомогою яких здійс -
нюється вплив на об’єкт і досягаються реальні зміни в його стані; 

4) зворотні зв’язки, тобто інформація для суб’єкта про резуль-
тативність керівного впливу і зміни в об’єкті [3, с. 11–12].
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Науковий керівник: Куліш А.П.,к.е.н, доцент, 
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Ефективність економіки України, залежить від багатьох факто-
рів, проте основні з них — обсяг інвестицій, що спрямовується на її
розвиток, оскільки від цього насамперед залежить конкурентос-
проможність, економічна стабільність і створення умов для підви-
щення рівня життя населення. Це визначення дає можливість
виокремити три основні фактори, які впливають на розвиток еко-
номіки за сучасних умов: інвестиції на інноваційній основі, про-
дуктивність основного капіталу та економічна стабільність.

Для формування системного управління фінансовими ресурсами
держави вкрай необхідним є аналіз їх розподілу між рівнями еконо-
мічної системи. Розподіл ресурсів дає можливість визначити пріо-
ритети державної політики та їх зіставлення з законодавчо закріп-
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леними функціями держави. Відповідно до одного з поширених під -
ходів фінансові ресурси в державі акумулюються на таких рівнях:

– на мікрорівні, тобто в рамках домогосподарств. Джерелами їх
формування можуть бути як ресурси сфери державних фінансів,
так і ресурси підприємств. Інакше кажучи, вони акумулюються в ре -
зультаті створення валового внутрішнього продукту (ВВП) і його
перерозподілу. На цьому рівні фінансові ресурси представлені у ви -
гляді доходів населення, накопичень (депозитів і вкладень в бан -
ківську систему) тощо;

– на мезорівні — у суб’єктів підприємницької діяльності фі -
нан сові ресурси є результатом розподілу новоствореного в економі-
ці валового внутрішнього продукту (ВВП). Вони мають вигляд
капіталу підприємств, їх прибутку, капітальних вкладень та ін.;

– на макрорівні — фінансові ресурси утворюються за допомо-
гою розподілу, перерозподілу і централізації валового внутрішнього
продукту і мають форму бюджетних і позабюджетних фондів
фінансових ресурсів [2].

У міжнародному середовищі зберігається значний інтерес до
розвитку національних економік на інноваційній основі як вагомої
запоруки підвищення їхньої конкурентоспроможності і зростання
рівня добробуту населення. Тому в Україні активно розробляються
інновації і рекомендації щодо їх вдалого впровадження та ефектив-
ного використання. Власники підприємств запроваджують окремі
тех нічні, технологічні та організаційні інновації. Натомість в Ук раїні
зберігся масштабний науковий комплекс, усе ще здатний ефектив-
но продукувати результати світового рівня. Однак науково-техніч-
на та інноваційна сфера не виконує належним чином роль джерела
економічного зростання. Ключовими проблемами є: темпи розвит-
ку й структура науково-технічної та інноваційної сфери не відпові-
дають попиту на передові технології з боку економіки; пропонова-
ні наукові результати світового рівня не знаходять застосування
в економіці через низьку сприйнятливість підприємницького сек-
тору до інновацій; у науково-технічній та інноваційній сфері триває
втрата кадрів і скорочення матеріально-технічних засобів[3].

Внаслідок цього, сучасний стан економічного розвитку в Ук -
раїні можна охарактеризувати як кризовий і такий, що не відпові-
дає досягнутому рівню інноваційних процесів, що спостерігається
у розвинутих країнах, а також національним потребам інновацій-
ного розвитку.

в сучасних умовах Секція 1



Література

1. Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік /
В. Будкін // Економіка України. — 2010. — №6. — С. 67–78.

2. Геселева Н. В. Механізми модернізації і технологічного розвитку
економіки Укра-їни / Н. В. Геселева // Актуальні проблеми економіки. —
2011. — № 11. — С. 64–72.

3. Мігай Н. Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного
підприємництва / Н. Б. Мігай //Актуальні проблеми економіки. — 2012. —
№ 1. — С. 72–78.

МОТИВИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Волосовська О.А.
ІV курс, група ОА-41, спеціальність «Облік і аудит»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна», 
к.тел (066) 610-26-59

Науковий керівник: Потій В.З., к.е.н, професор, 
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Історія розвитку процесів злиття та поглинання бере свій поча-
ток з кінця ХІХ століття, коли невеликі компанії, маючи незначну
частку ринку, об’єднувалися шляхом утворення великих компаній,
здатних конкурувати з ринковими домінаторами [1]. Сучасні тен-
денції зростання вартості угод та їх кількості свідчать про те, що
стратегії злиття та поглинання активно впроваджуються трансна-
ціональними корпораціями для розвитку та розширення свого
виробництва. Це найпоширеніша форма прямих іноземних інвес-
тицій і водночас важлива стратегія розвитку ТНК, що гарантує їм
успішне функціонування в умовах національної та міжнародної
конкуренції, забезпечує захист інтересів компаній та зміцнення їх
конкурентних позицій. [2]. Як доводять наведені на рис. 1 дані,
кіль кість угод та їх вартість в останні роки зростає.

Світові обсяги таких угод у 2015 році були на 43,6% вище, ніж у
2014 році, й наразі є найвищими з часів різкого зростання кількос-
ті угод, що спостерігалося перед глобальною фінансово-економіч-
ною кризою. За даними агентства Dealogic, кількість угод у 2015 р.
склала 48124, сума яких за рік становила 5,0 трлн. дол. США [4]. На
нашу думку, основною метою злиття корпорацій за сучасних умов є
придбання компанії, якщо вона недооцінена. Отже, діяльність
транснаціональних корпорацій на основі стратегій злиття-погли-
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нання пояснюється різними причинами. Основою запровадження
даної стратегії є бажання ТНК отримати доступ до стратегічних ак -
тивів інших компаній, розширення асортименту надаваних послуг,
досягнення оптимального розміру компанії для отримання ефекту
масштабу, забезпечити диверсифікацію діяльності для мінімізації
операційного та інвестиційного ризиків.

Джерело: [4].
Рис. 1. Динаміка обсягів злиттів та поглинань за 2005–2015 рр.,

трлн. дол. США
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При формуванні економічної стратегії створюється підсистема
функціональних стратегій, що розробляються для основних напря-
мів діяльності підприємства. До базових функціональних стратегій,
що формуються як окремі блоки в рамках головної стратегічної
економічної концепції, відносяться виробнича, фінансова й марке-
тингова стратегії, а також стратегія управління персоналом [1]. 

Стратегія-це визначені довгострокові цілі, а також принципові
дії щодо їх реалізації. Тобто стратегія є певним планом, з одного
боку, та певними підходами, принципами дій щодо його реалізації,
з іншого [7, 273].

Існує багато поглядів щодо визначення маркетингової страте-
гії, наведемо такі найбільш характерні: 

1) маркетингова стратегія — це програма маркетингової діяль-
ності фірми на цільових ринках, яка визначає принципові рішення
для досягнення маркетингових цілей [2, с. 169];

2) маркетингова стратегія — це довгостроковий план ринко -
вої діяльності організації та основні принципи його реалізації
[7, с. 276];

3) маркетингові стратегії — це засоби досягнення маркетинго-
вий цілей щодо маркетинг-міксу [6, с. 172]; 

4) стратегія маркетингу — це система організаційно-технічних
і фінансових заходів щодо інтенсифікації виробництва, реалізації
продукції, підвищення її конкурентоспроможності, активного
впливу на попит та пропозицію. Маркетингова стратегія передба-
чає контроль за виробництвом і ринком для утримання ринкових
цін на рівні, який забезпечує оптимальні прибутки. Маркетингова
стратегія втілюється в програмі заходів щодо вдосконалення вироб-
ництва та реалізації товарів з метою забезпечення високих і стійких
прибутків [5, с. 256].

Маркетингова стратегія полягає у визначення відповідних про-
дуктів, послуг і ринків, на яких вони будуть запропоновані.
Визначає найефективніший склад комплексу маркетингу (дослід-
ження ринку, дослідження товарної і цінової політики, каналів роз-
поділу, стимулювання збуту, підтримка продукту). 
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Маркетингова стратегія є планом досягнення маркетингових
цілей і передбачає:

– сегментування ринку-виділення окремих груп споживачів;
– вибір цільових ринків-визначення цільових сегментів, на які

фірма орієнтуватиме свою діяльність;
– позиціонування товару на ринку — визначення місця товару

серед товарів конкурентів;
– визначення конкурентів-мішеней;
– визначення конкурентних переваг. [2, с. 170];
Розробка маркетингової стратегії підприємства — це процес

створення і практичної реалізації генеральної програми дій підпри-
ємства. Її мета — ефективне розміщення ресурсів для досягнення
цільового ринку. Предметом маркетингової стратегії є вирішення
питань щодо того, які продукти (стратегічні простори) мають бути
освоєні підприємством, і яким чином це завдання можна виконати.
При цьому основними завданнями у розробці маркетингової стра-
тегії є такі: 

1) визначення цілей та напрямів діяльності підприємства; 
2) координація різних напрямів діяльності; 
3) оцінка слабких і сильних сторін підприємства, ринкових

можливостей та загроз; 
4) визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів

діяльності підприємства; 
5) створення умов для ефективного розподілу продукції під-

приємства; 
6) оцінка маркетингової діяльності підприємства [3].
Роблячи висновок, доцільно зазначити, що стратегія визначаєть-

ся як комплексний план діяльності підприємства, який розробляєть-
ся на основі творчого науково обгрунтованого підходу і визначається
для досягнення довгострокових глобальних цілей підприємства [4].
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У законодавчій базі України є безліч законодавчих актів, які
регламентують діяльність державних організацій, але у той же час
нормативно-правові акти побудови обліку державних організацій,
які б ураховували особливості їх діяльності відсутні, що зумовлює
доцільність проведення дослідження за цією темою, розглядаючи
актуальні проблеми з якими стикаються неприбуткові організації.
Особливості бухгалтерського обліку в установах невиробничої сфери
визначаються законодавством про бюджетний устрій і бюджетний
процес в Україні, інструкціями з бухгалтерського обліку в установах
і організаціях, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів,
іншими нормативними документами Міністерства фінансів Украї -
ни (МФУ) та Державного казначейства України (ДКУ).

Основним нормативним документом, який регулює діяльність
бюджетних установ є Бюджетний Кодекс України [1]. Він визначає
засади бюджетної системи України, її структуру, принципи, правові
засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджет-
них відносин та відповідальність за порушення бюджетного зако-
нодавства. 

На першому рівні основним документом, який визначає правові
принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського облі-
ку та складання фінансової звітності в Україні для всіх підприємств,
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установ та організацій незалежно від форм власності, є Закон Ук -
раї ни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16.07.99 року № 996-ХІV (поточна редакція — Редакція від
30.09.2015, підстава 675–19) [2].

На другому рівні бухгалтерський облік державних організацій
регулюється національними положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку (П(С)БО). Застосування діючих П(С)БО розпов-
сюджується на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-
правової форми, форми власності та підпорядкування крім банків
та бюджетних установ. Оцінка змісту П(С)БО дає можливість зро-
бити висновок про їх орієнтацію на підприємства, які здійснюють
діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Навіть якщо
неприбуткові організації здійснюють підприємницьку діяльність,
то отриманий прибуток вони повинні спрямовувати виключно на
виконання основних завдань своєї діяльності. 

Документи третього методичного рівня регламентації підготов-
люються та затверджуються Міністерством фінансів України для
всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми,
форми власності та підпорядкування (крім банків та бюджетних
установ), а також фізичних осіб — підприємців, на основі докумен-
тів першого та другого рівня регламентації. Документи цього рівня
мають рекомендаційний, пояснюючий та уточнюючий характер по
відношенню до документів більш високих рівнів регламентації та
не мають їм суперечити. У разі виникнення суперечностей діють
норми документів першого та другого рівня. 

Отже, відповідне нормативно-правове забезпечення обліку і
контролю витрат є запорукою ефективної та оперативної організа-
ції обліку та контролю в державних установах. 
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В сучасних умовах удосконалення підготовки фахівців з еконо-
міки та менеджменту важливого значення набувають питання фор-
мування різних видів навчальної літератури для студентів заочної
форми навчання, частка яких складає від 40 до 65% в загальній
структурі цієї категорії студентів. 

Важливість цього питання зумовлена тими відмінностями і особ -
ливостями, що об’єктвно існують в системі підготовки цієї категорії
студентів стаціонарної і заочної форм навчання. До них слід віднести:
особливий характер і структура навчально-методичного забезпечен-
ня; характерні методи викладння лекційного матеріалу, проведння
практичних і семінарських занять. Це зумовлює підготовку навчаль-
них і практичних посібників, зокрема анотованих конспектів лекцій
для студентів заочної форми навчання, в яких навчальний матеріал
був поданий чітко, конкретно, у стислій формі. Однак аналіз друкова-
них видань показав, що існують лише окремі навчально-методичні посіб-
ники, які враховують вищезазначені особливості організації навчання
студентів-заочників управлінського і економічного профлю [1]. 

Ананотований конспект лекцій для студентів заочної форми
навчання має єдину структуру і складється з наступних елементів:
1. Назва лекції; 2. Ключові терміни і поняття лекції; 3. Короткий зміст
лекції у виді питань. 4. Перелік літератури у зашифрованому виді.

Приклад типової анотованої лекції для студентів-заочників Уні -
верситету «Україна» з дисципліни «Самоменеджмент» подано нижче.

1. Перша лекція. СУТЬ, ЗАВДАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ДИС-
ЦИПЛІНИ «САМОМЕНЕДЖМЕНТ»

2. КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ ДО ПЕРШОЇ ЛЕКЦІЇ
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Тлумачення ключових термінів і поняття першої лекції подані
у відповідних пунктах понятійного апарату до лекцій

1. Мета дисципліни «самоменеджмент» є оволодіння новітніми
теоретичними знаннями і практичними навичками з питань осо-
бистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивіду-
альних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні май-
бутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь
організовувати особисту працю і працю підлеглих.

2. Обсяг, структура і функції дисципліни сприяють виконанню
цілей підготовки фахівців у ВНЗ управлінського профілю, дозволя-
ють полегшити навчання і зробити його більш приємним, корис-
ним і цікавим. Курс має невластиві іншим дисциплінам навчальні
функції, які позитивно впливають на саморозвиток і самовдоско-
налення майбутнього менеджмера.

3. Суміжними щодо дисципліни самоменеджмент є науки: теорія
соціального управління, основи менеджменту, організація праці
менеджера, самоуправління навчанням, управління персоналом,
адміністративний менеджмент тощо.

4. Роль і місце дисципліни «самоменеджмент» полягає у безпосеред-
ньому його впливі на особистість майбутнього менеджера, формуван-
ні за рахунок само менеджменту спонукальних мотивів та ін телек -
туальних здібностей для отримання міцних знань, умінь і на вичок,
а також укріпленні впевненості у здійсненні мети стати висококва-
ліфікованим фахівцем з вищою управлінською освітою.

Рекомендована література [1].
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КРАУДФАНДИНГУ 
В УКРАЇНІ
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Краудфандінг — це збір коштів, що може служити різним цілям —
допомоги постраждалим від стихійних лих, підтримки з боку уболі-
вальників, підтримки політичних кампаній, фінансування стартап-
компаній і стартап-проектів, малого підприємництва та приватно-
го бізнесу, створення вільного програмного забезпечення та ігор,
отримання прибутку від спільних інвестицій тощо.

Проблеми впровадження краудфандінгу в Україні пов’язані
з певними упередженнями. 

1. Краудінвестінг технічно неможливий.
Ця проблема зупиняє багатьох. Однак, вистачає людей з бага-

тим життєвим і професійним досвідом, які бажають створити крау-
дінвестінгову платформу. І кожен з них придумав свій метод обходу
законодавчих перешкод, а часом і не один. Одночасно багато вели-
ких гравців інвестиційного ринку заявляють, що підуть в краудін-
вестінг, тільки коли будуть вирішені всі законодавчі питання.

2. Відсутність ідеологічно правильних проектів
Ця проблема виникає у людей, що започатковують новий проект.

Проблема не в тому, що запропоновані ідеї погані. Більшість ідей
саме по собі дуже цікаві і гідні поваги. У деяких навіть дуже непога-
на первинна підготовка і реалізація. Багато з них здатні залучити
інвестиційні фонди або приватних інвесторів, але ніяк не через
краудінвестінг. Вся справа в тому, що краудфандінг і краудінвестінг —
це окрема ідеологія, яка насправді не має головною метою гроші.
Біль шість успішних краудсорсінгових проектів існує абсолютно не -
залежно, об’єднуючи сотні, тисячі і навіть сотні тисяч людей про-
сто своєю ідеєю. 

Якщо ж говорити про краудінвестінг, то до нього помилково
підходять лише з точки зору фінансів, окупності. В такому форматі
краудінвестінг практично не працює. Досить подивитися на найус-
пішніші проекти на Заході, які були підтримані некваліфікованими
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інвесторами, щоб зрозуміти, який саме формат збирає найбільше ін -
вестицій. Зазвичай це проекти, які несуть цінність для простих лю дей,
зрозумілі їм і близькі. Це проекти, вклавшись в які, люди насправ-
ді не чекають повернення інвестицій, для них важливіше, що вони
стали частиною чогось важливого і значимого вже сьогодні.

З іншого боку, багато звичайних людей, не сприйняті ринком
як інвестори, готові вкластися в справу, яка їм цікава і може надалі
приносити дохід. Ось тільки презентують їм такі бізнеси в розрізі
сухих цифр, витрат і доходів, графіків і діаграм. І тут значущі і цікаві
проекти дуже сильно програють звичайним спекулятивним. В цьо -
му немає нічого поганого, просто саме тут лежить проблема неро-
зуміння стартаперами свого потенційного інвестора.

Існує ще одна загальносвітова проблема у цій сфері — це нео-
голошена війна між банківським сектором та інноваційними тех-
нологіями майбутнього до яких відносяться системи краудфандин-
гу та краудінвестингу, які підтримують стартапи. Це гальмування
процесів розвитку платформ банківським лоббі, яке розуміє, що
нові технології у кінці кінців призведуть до закриття банків і пере-
кладення їх функцій на інноваційні платформи. 

Всі ці проблеми є актуальними для сучасної української еконо-
міки, яка постійно стикається з проблемою нестачі інвестицій.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Гордієвський О.О.
V курс, група МЕН-52-17, спеціальність «Менеджмент»,

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 
Університет «Україна», к. тел. (067)-492-96-44

Науковий керівник: Домбровська Л.В., к.е.н., доцент, Миколаївський
міжрегіональний інститут розвитку людини, 

Університет «Україна»

З розвитком ринкових відносин відбувається становлення
і формування конкурентного середовища в національній економі-
ці. Підвищення жорсткості методів та форм вияву конкуренції,
прискорення темпів змін параметрів ринку викликали об’єктивну
необхідність розроблення та втілення на українських підприєм-
ствах принципово нових підходів до управління конкурентоспро-
можністю продукції і формування стратегії підприємства.

в сучасних умовах Секція 1



Управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою
певний аспект менеджменту підприємства, спрямованого на форму-
вання, розвиток та реалізацію конкурентних переваг та забезпечення
життєздатності підприємства як суб’єкта економічної конкуренції. 

Сучасна концепція управління конкурентоспроможністю під-
приємства ґрунтується на використанні базових положень науки
управління, відповідно до яких основними елементами системи
управління є мета, об’єкт і суб’єкт, методологія та принципи, про-
цес та функції управління. 

Метою управління конкурентоспроможністю підприємства є
забезпечення життєздатності та сталого функціонування підприєм-
ства за будь-яких економічних, політичних, соціальних та інших
змін у його зовнішньому середовищі. 

Об’єктом управління конкурентоспроможністю підприємства
є рівень конкурентоспроможності, необхідний і достатній для
забезпечення життєдіяльності підприємства як суб’єкта економіч-
ної конкуренції. 

Суб’єктами управління конкурентоспроможністю підприємства
є певне коло осіб, які належать до скоординованої системи управ-
ління підприємством та беруть участь у розробці й реалізації управ-
лінських рішень у сфері управління конкурентоспроможністю під-
приємства. 

Методологічною основою управління конкурентоспроможніс-
тю підприємства є концептуальні положення сучасної економічної
та управлінської теорії, зокрема ключові положення теорії ринку,
теорії конкуренції та конкурентних переваг, концепції стратегічного
управління, сучасної управлінської парадигми, а також базові при-
нципи та прикладні інструменти, напрацьовані в рамках сучасних
управлінських підходів — процесного, системного, ситуаційного.

З позиції процесного підходу управління конкурентоспромож-
ністю підприємства являє собою процес реалізації певної сукуп-
ності управлінських функцій — повне встановлення, планування,
організації, мотивації та контролю діяльності з формування конку-
рентних переваг та забезпечення життєдіяльності підприємства як
суб’єкта економічної діяльності. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства стає все
більше важливим в умовах ринкових відносин і на сьогодні є запо-
рукою успішності підприємницької діяльності. Отже, високі досяг-
нення підприємства на ринку будуть лише у тому випадку, якщо
воно зможе досягти конкурентних переваг, опираючись на головні
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фактори успіху у своїй галузі. Оцінка конкурентоспроможності під-
приємства повинна базуватися на комплексному, багатовимірному
підході до цього складного явища і враховувати як внутрішнє, так
і зовнішнє середовище, рівень фінансової стійкості підприємства
і реальне становище підприємств конкурентів. Підприємство може
бути визнане конкурентоспроможним на регіональному, вітчизня-
ному чи світовому ринках за умов досягнення високої якості про-
дукції, оптимальних цін, інновацій у виробництві.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ 
НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Григораш О.П.
V курс, група МЕН-52-17, спеціальність «Менеджмент»,

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
Університет «Україна», к. тел. (067)-492-96-44

Науковий керівник: Домбровська Л.В., к.е.н., доцент, 
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

Університет «Україна»

Для задоволення оперативних потреб управління виробниц-
твом діюча система контролю повинна бути організована як за ви -
дами діяльності підприємства, так і за центрами відповідальності та
місцями виникнення витрат. 

Основна мета внутрішнього контролю витрат полягає в надан-
ні інформації про відхилення від норм та нормативів, виявленні
«вузьких» місць на виробництві, визначенні невикористаних резер-
вів на підприємстві. Можна виділити основні завдання внутріш-
нього контролю витрат виробництва: 

1) зниження використання основних та допоміжних матеріалів
на продукцію; 

2) зменшення матеріаломісткості та енергомісткості продукції,
що виробляється; 

3) зниження рівня загальновиробничих витрат; 
4) недопущення браку та погіршення якості продукції. 
Здійснення контролю потребує розроблення певної стратегії

перевірки для уникнення повторних перевірок, мінімізації витрат
часу та високої якості роботи. Тому доцільно створювати децентра-
лізовані відділи контролю в різних сферах діяльності підприємства, які
підпорядковуються керівнику відповідного спеціального підрозділу
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(виробничий контролер, контролер служби збуту). При такій орга-
нізації внутрішнього контролю досягається єдність методологічно-
го забезпечення контролю, чіткий розподіл праці контролера-ана-
літика, внутрішнього аудитора, інтеграція інформації, отриманої
з інших систем підтримки управління на основі застосування су -
часних технологій обробки інформації. 

Під час проведення контролю рекомендується застосовувати
різноманітні методи, які є сукупністю фінансових, економічних,
 організаційних, оперативно-технічних і фактичних способів та
прийомів з перевірки витрат підприємств. Для документального
оформлення результатів проведення контролю витрат необхідно
використовувати спеціально розроблені робочі документи, зокрема
тести внутрішнього контролю облікового процесу витрат, аналітич-
ні тести перевірки правильності відображення витрат у статтях
калькуляції виробничої собівартості. 

Організація внутрішнього контролю не є жорстко регламенто-
ваною, а визначається внутрішнім стандартом в межах окремого
підприємства. Під внутрішнім стандартом слід розуміти докумен-
ти, що деталізують і встановлюють регламенти для здійснення та
узагальнення результатів контролю, прийняті і затверджені керів-
ництвом підприємства. Стандарт внутрішнього контролю в управ-
лінні витратами підприємства визначає регламенти формування та
узагальнення контрольної інформації і використання результатів
внутрішнього контролю для прийняття управлінських рішень за
такими напрямами: 

– формування контрольної інформації; 
– узагальнення контрольної інформації; 
– використання результатів внутрішнього контролю для при-

йняття управлінських рішень. 
Найвищої ефективності контролю за процесами виробництва

можливо досягти у випадку його органічної єдності із системами
обліку та управління. Своєчасно проведений контроль дасть змогу
виявити основні причини відхилення від нормативних показників,
передбачити можливість подальшого фінансового стану суб’єкта
господарювання.
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ІІ курс, група ЗОА-21, спеціальність «Облік і оподаткування»,

Інститут економіки і менеджменту Університету «Україна», 
к.т. (096)-317-77-72

Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., професор, 
Інститут економіки і менеджменту Університету «Україна»

Економічна історія свідчить, що розвиток фінансової системи
суттєво впливає на економічне зростання. Вчені аргументували, що
добре функціонуючі банки «заохочують» технологічні інновації,
розпізнаючи і фінансуючи підприємців з кращими можливостями
успішного розвитку нових виробів та здійснення творчих процесів
виробництва. Вперше проблему взаємозв’язку фінансової системи
та економічного зростання досліджував Й. Шумпетер, розглядаючи
фінансове посередництво як чинник «творчого руйнування». На
його думку, банківська система відіграє істотну роль у перерозподі-
лі ресурсів від старих виробників до нових, сприяючи, таким
чином, економічному зростанню. Велика кількість досліджень
свідчить, що фінансовий розвиток сприяє економічному зростан-
ню, навіть після пояснення інших його детермінант. Внаслідок
його сильного впливу на економічне зростання фінансовий розви-
ток сприяє скороченню бідності. Історичний досвід промислових
країн і досвід країн, що розвиваються сьогодні вказують на інший
важливий урок. Здорові суспільні фінанси і стійка валюта є ключо-
вими детермінантами розвитку приватних фінансових інституцій.
Одна з важливих функцій фінансових систем — переміщення ризи-
ку до бажаючих нести його. Фінансові контракти можуть допомагати
об’єднувати і диверсифікувати ризики. Дослідники цього питання
приходять до висновку, що фінансовий розвиток має тенденцію
зменшувати сукупну економічну мінливість. Це важливий механізм
страхування для бідних верств населення, оскільки економічні шоки
збільшують число бідних. Фінансові ринки виникають, щоб змен-
шити інформаційні витрати запозичення, кредитування і здійснен-
ня трансакцій. Вони забезпечують платіжні послуги, які полегшу-
ють обмін товарами і послугами, мобілізують заощадження,
розміщують кредит і контролюють позичальників. Оцінюючи аль-
тернативні інвестиції і контролюючи дії позичальників, фінансові
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посередники долають інформаційні проблеми і збільшують ефек-
тивність використання ресурсів. Фінансові активи, з привабливи-
ми властивостями, ліквідністю і характеристиками ризику, заохочу-
ють заощадження у фінансовій формі. Внесок фінансової системи
в економічне зростання і скорочення бідності залежить від кількос-
ті і якості її послуг, їх ефективності та поширеності. В економічно
розвинених країнах фінансові установи включають банки, страхові
компанії, пенсійні фонди, різні інвестиційні схеми, обов’язкові
ощадні схеми, ощадні банки, кредитні спілки, ринки цінних паперів.
У країнах, що розвиваються дуже важливу роль відіграють персоні-
фіковані типи кредитування з механізмами енфорсмента, заснова-
ними на місцевій репутації і групових нормах. Капітало вкладення
поряд зі створенням нових технологій, підвищенням рівня освіти
населення, включенням в систему міжнародного поділу праці відно-
сяться до числа найважливіших чинників сталого економічного
зростання. Дослідження питань взаємозв’язку рівня розвитку фінан-
сової системи та економічного зростання дозволяє сформулювати
ряд основних положень: ефективність фінансової системи мають
прямий зв’язок з темпами економічного зростання; фінансова сис-
тема в цілому є чинником економічного зростання; на різних етапах
економічного розвитку переважають різні механізми росту: в краї-
нах, що розвиваються, економічне зростання відбувається внаслідок
накопичення капіталу, в розвинених — за рахунок ефективності фак-
торів виробництва; напрями економічного зростання в країнах, що
розвиваються, асоціюються з банками, в розвинених — з ринками.

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Джура Г.М.
І курс магістратури, група ЗФН-71/17/09, спеціальність «Фінанси,

банківська справа та страхування»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна», 

к. тел. (097)-520-26-23
Науковий керівник: Дубас А.О., к.е.н., доцент, 

Інститут економіки і менеджменту Університету «Україна»

Інноваційна діяльність — це діяльність, спрямована на викорис-
тання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок
для розширення і відновлення номенклатури, а також поліпшення
якості продукції, що випускається (товарів, послуг), удосконалення

36

Секція 1 Економічні перспективи України 



37

технології їхнього виготовлення з подальшим впровадженням
і ефективною реалізацією на внутрішньому та зарубіжному ринках.

Прискорений розвиток інноваційних процесів, що є основою
на ефективному використанні науково-технічного потенціалу, є ос -
новним чинником економічного зростання України. 

Інноваційний процес — це процес перетворення наукового
знання на інновацію, тобто послідовна низка подій, у процесі яких
інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології чи
послуги і поширюється за практичного використання. На сьогодні
трактування сутності інноваційної діяльності відображає багато -
гранність і складність досліджуваної проблеми. Взаємодія суб’єктів
і об’єктів інноваційної діяльності здійснюється за допомогою інно-
ваційного ринку.

Незважаючи на те, що в Україні доволі нестабільна ситуація та
законодавчо не закріплена мета та принципи державної інновацій-
ної політики, практика засвідчує сповільнені темпи інноваційного
оновлення виробництва. За звітами Держкомстату, успіхи у впро-
вадженні інновацій є незначними, а самі підприємства — суб’єкти
інновацій — виглядають неуспішними, індиферентними до будь-
яких інновацій, а тому неконкурентоспроможними на внутрішньому,
а ще більше на зовнішньому ринках. Причини такого проблемного
розвитку розглядаються з різних поглядів, тому вони є актуальни-
ми передовсім в практичному аспекті. У зв’язку з цим, під іннова-
ційною активністю слід розуміти динамічну, цілеспрямовану діяль-
ність по створенню, освоєнню у виробництво і просуванню на
ринок різноманітних нововведень з метою отримання комерційної
вигоди і конкурентних переваг. Відповідно до Закону України «Про
інноваційну діяльність» інноваційним визнається суб’єкт господа-
рювання будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків
обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний період є ін -
новаційна продукція.

Досліджуючи інноваційну активність промислових підприємств
в Україні, слід відзначити збільшення питомої ваги підприємств,
що займаються інноваційною діяльністю, за рахунок збільшення їх
загальної кількості.

Порівняно з 2012 роком питома вага підприємств, що займалися
інноваціями становила 17,4% і зростає до показника 18,9% у 2016 ро -
ці. Також, необхідно відмітити позитивну динаміку зростання за галь -
ної суми витрат на інноваційну діяльність, відповідний показник зріс
із 11480,6 млн. грн. у 2012 році до рівня 23229,5 млн. грн. у 2016 році.
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Значна частка суми витрат спрямовувалася на придбання ма -
шин та обладнання, що пов’язане з впровадженням інновацій, даний
показник становить майже 80% у загальній структурі витрат.

За видами економічної діяльності лідерами з інноваційної
активності є:

– Виробництво фармацевтичних продуктів та препаратів — 47,5%;
– Машинобудування — 30,5%;
– Виробництво коксу, продуктів нафто перероблення — 28,6%;
– Виробництво хімічної продукції — 27,0%;
– Металургійне виробництво — 20,2%;
– Виробництво харчових продуктів — 18,1%;
– Виробництво меблів — 14,1%;
– Текстильне виробництво — 13,2%.
В Україні найбільшу частку фінансування інноваційної діяль-

ності підприємства здійснюють за рахунок фонду власних коштів,
питома вага, яких збільшується, а обсяги іноземного інвестування
реалізації інновацій зменшуються, що є негативним фактором для
активізації інноваційної діяльності.

Через те, що реалізація інвестиційного процесу вимагає витрат
реальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів, інвестиційна
сфера є невід’ємною частиною інноваційного ринку й основою його
функціонування. Аналіз доступності інвестиційних ресурсів для
забезпечення інноваційної діяльності показав, що підвищення ефек-
тивності методів їхнього залучення можливе за рахунок раціональної
комбінації видів інвестицій упродовж усього інноваційного процесу.

Прискорений розвиток інноваційних процесів та далі їхнє
використання, це завжди запорука успіху 

Тому для активізації інноваційної діяльності в країні необхідно
провести реформи у сфері державної політики з регулювання інно-
вацій та інвестицій; формування та розвиток нової системи фінан-
сово-кредитного забезпечення інновацій; стимулювання генеру-
вання та реалізацію інноваційних проектів; зниження ризиків
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.
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Функціонування підприємств в Україні відбувається в умовах
невизначеності та непередбачуваності зовнішнього середовища,
особливо у 2014–2017 рр. через терористичні акти, російську вій-
ськову агресію і незаконну анексію Криму Російською Федерацією.
До факторів, що ускладнюють забезпечення економічної безпеки
вітчизняних підприємств, відносять нестабільність економічної та
політичної ситуації, недосконалість законодавчої бази, неефектив-
не управління без урахування його корпоративного характеру.
У цих умовах важливого значення набуває формування системи
діагностики економічної безпеки підприємства на засадах бізнес-
індикаторів з метою ухвалення ефективних управлінських рішень,
спрямованих на встановлення подальших напрямів та перспектив
розвитку підприємства. 

Під економічною безпекою підприємства слід розуміти спеці-
ально побудовану систему захисних заходів, головна мета якої
полягає у цілеспрямованому та повсякденному забезпеченні безпе-
ребійної та водночас економічно ефективної і результативної діяль-
ності підприємства.

Безпосередньо ж досягнення мети економічної безпеки буде
забезпечуватись виконанням ряду завдань, серед яких: забезпечен-
ня ефективної діяльності суб’єкта підприємництва; захист суб’єкта
підприємництва від негативного впливу кримінальних елементів,
корупції та протидія втягуванню його в незаконну фінансову діяль-
ність; протидія актам недобросовісної конкуренції у взаємовідно-
синах з суб’єктами ринку; захист від інших дій, що є незаконними
в сфері взаємовідносин суб’єктів господарювання.
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Для будь-якого суб’єкта господарської діяльності існують
загрози, що надходять із зовні. Такі загрози виникають у фінансо-
вій, інформаційній, екологічній, соціальній сферах. Саме вони
чинять найбільш руйнівний вплив на діяльність підприємства.
Запорукою успішного подолання такого впливу є чітко окреслений
механізм протидії. У складі механізму протидії зовнішнім загрозам
економічній безпеці суб’єктам господарювання доцільно виокре-
мити три напрямки:

1. Заходи, що спрямовані на зміцнення стану суб’єктів госпо-
дарювання. Цей напрям використовується за стабільного стану,
відсутності або незначної кількості загроз, за наявності вільних
ресурсів, що можна спрямувати на розвиток та зміцнення безпеки. 

2. Заходи, що спрямовані на попередження, нейтралізацію дії
можливих або латентних загроз. За виникнення загроз протягом
оперативної діяльності відповідальні за економічну безпеку особи
здійснюють ряд заходів щодо ідентифікації, контролю та координа-
ції, кількісного та якісного виміру, визначення обсягу можливих
втрат від загроз. 

3. Заходи, що за своє суттю є піковою стадією другого напрям-
ку заходів. Вони також включають у себе реактивний стан відповіді
на загрозу, що чітко визначена, тягне за собою ряд матеріальних та
нематеріальних збитків, фінансових втрат. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що механізм протидії
зовнішнім загрозам економічній безпеці суб’єктів господарювання
є сукупністю напрямів протидії різного роду, завдяки яким згідно
з встановленими принципами забезпечується належне виконання
ряду завдань системи економічної безпеки та досягаються її цілі. 

Лише злагоджена робота усіх складових економічної безпеки,
дотримання мети та скоординовані заходи зможуть протистояти
будь-якому типу зовнішніх загроз, зберегти стабільність та вивести
підприємство на виший рівень фінансової, податкової, соціальної,
інформаційної, екологічної та інших складових його економічної
безпеки. В свою чергу, це дозволить вивести економіку як окремих
суб’єктів господарювання, так і держави в цілому, на якісно новий
рівень економічного розвитку.
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Податкові надходження дохідної частини бюджету являють
собою ініційований процес справляння і акумулювання податко-
вих платежів із використанням інструментів, які носять фіскальний
характер. Наслідками використання механізму справляння подат-
кових надходжень і його значення в наповненні дохідної частини
бюджетів усіх рівнів відображаються на динаміці дохідної частини
та їхньої частки в доходах того чи іншого бюджету. Дослідження
даної проблематики є широко досліджені в роботах таких вчених —
економістів, як: Захаркіної Л.С., Зварича О.В., Іванова Ю.Б.,
Крисоватого А.І, Пашка П.В., Тарангула Л.Л., Фрадинського О.А
та інших. Податкові надходження є важливою формою перерозпо-
ділу валового внутрішнього продукту. Вони забезпечують значну
частину доходів Державного бюджету України [1].. Одним із основ-
них завдань для органів ДФС є належне забезпечення дохідної час-
тини бюджетів усіх рівнів. Органи ДФС забезпечують найбільшу
частину серед доходів Зведеного бюджету України — 85,7%.

За 2016 рік до Зведеного бюджету України надійшло надходжень
на суму 841.1 млрд. грн. платежів, що на 177.0 млрд. грн., або на
26,7%, більшим ніж за 2016 рік. До державного бюджету надійшло
надходжень на суму 651,6 млрд. грн., що є більшим ніж в 2016 році на
133,2 млрд. грн., або на 25,7%. Податкові надходження до загального
фонду державного бюджету становили 329.1 млрд. грн., що є більшим
на 46.1 млрд. грн., в порівнянні з 2016 роком. Бюджетні надходжен-
ня місцевих бюджетів в 2017 році становили 216,5 млрд. грн., з них
189,5 млрд забезпечили органи ДФС. Темп приросту надходжень
в порівнянні із 2016 роком складає 130% (+43,8 млрд. грн) [2].

Але, не зважаючи на високі показники сум податкових надход-
жень до бюджетів усіх рівнів, вітчизняна податкова система на сьо-
годні є не ефективною. Головними її проблемами є: нерівномірний
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та несправедливий розподіл податкового тягаря; трансформація
податкової системи в елемент пригнічення зростання національної
економіки та інвестиційно-інноваційної діяльності, стимулювання
ухилення від оподаткування та відтік капіталу за кордон; присут-
ність проблеми подвійного оподаткування; недосконалість подат-
кового законодавства.

Основними напрямками збільшення податкових надходжень
до бюджетів усіх рівнів є збільшення обсягу виробництва, підвищен-
ня рівня прибутковості господарюючих суб’єктів, також важливу роль
в контексті збільшення податкових надходжень має дотримання
платниками податків податкової дисципліни, яка являє собою своє -
часне справляння фізичними та юридичними особами встановле-
них законом податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. Дотримання
податкової дисципліни в умовах, коли практично половина доходів
суб’єктів підприємницької діяльності, економічно активного насе-
лення знаходиться в тіні, має важливе значення.
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В складних умовах системної кризи в економіці, енергетиці,
соціальній сфері України актуалізуються питання дослідження
регіональних аспектів забезпечення економічної безпеки, як одно-
го з найважливіших національних пріоритетів та передумови стій-
кого та ефективного розвитку суспільства та регіону.

В Україні протягом останніх п’яти років внаслідок соціально-
економічних подій відбулися значні зміни у соціально-економіч-
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ному розвитку її регіонів, які мали негативну динаміку і призвели
до скорочення обсягів виробництва, скорочення будівництва, при-
зупинення реалізації інвестиційних проектів, поширення так зва-
них тіньових процесів та корупції, звуження внутрішнього ринку,
підвищення нестабільності у соціальній сфері.

Як свідчать реалії сучасного рівня розвитку України, серед
загроз соціально-економічної нестабільності країни в цілому, слід
відзначити:

1. Дефіцит державного бюджету та інфляція.
2. Велика частина вивезеного за межі країни капіталу; занадто

великий вивіз стратегічно важливих товарів та ресурсів; зниження
вартості підприємств, що приватизуються, в тих випадках, коли
вони продаються зарубіжним підприємцям.

3. Непомірно високі податки на виробника, за допомогою яких
придушується власний виробник і відкривається шлях для захоплен-
ня вітчизняного ринку іноземними виробниками. Виникає загроза
приховування виробниками дійсних обсягів виробництва та доходу.

4. Руйнування реального сектора економіки одного з промис-
лово значимих регіонів Донецької і Луганської областей внаслідок
збройного конфлікту на їх території;

5. Зниження темпів капітальних інвестицій в матеріальні і не -
матеріальні активи, витрат на капітальний ремонт і модернізацію
в 2017 р. на 18,0%, що майже в 2 рази перевищує відповідну дина-
міку 2014 року;

6 Швидкі темпи знецінення національної валюти, обумовлено-
го зростанням темпів емісії, розширенням збройного конфлікту й
негативних очікувань; 

7. Висока концентрація зовнішньоторговельної діяльності
(понад 70% збуту вітчизняних товарів забезпечують лише 18 країн,
понад 80% імпорту надходить також із 18 країн); підвищення кое-
фіцієнта покриття експортом імпорту в 2014 р. до 0,99, що є макси-
мальним значенням за останні 5 років;

8. Досягнення критичного рівня боргового навантаження
(рівень державного боргу в 2015 р. зріс майже до 3/4 частки обсягу
ВВП, а сумарні виплати з погашення та обслуговування державно-
го боргу склали 1/5 частки обсягу ВВП);

9. Швидкі темпи поширення кризових процесів в соціальній
сфері, що обумовлено, зокрема, і зниженням доходів, зростанням
видатків на оборону та обслуговування державного боргу, скоро-
ченням видатків на охорону здоров’я та освіту (підвищення рівня
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споживчих цін в 2016 р. на 24,9%, зниження темпів реального наяв-
ного доходу населення в . на 9,4%, що є найгіршим показником за
останні п’ять років).

10. Швидкі темпи поширення кризових процесів в соціальній
сфері, що обумовлено, зокрема, і зниженням доходів, зростанням
видатків на оборону та обслуговування державного боргу, скоро-
ченням видатків на охорону здоров’я та освіту (підвищення рівня
споживчих цін в 2016 р. на 24,9%, зниження темпів реального наяв-
ного доходу населення в 2016 р. на 9,4%, що є найгіршим показни-
ком за останні п’ять років).

Отже, можна зробити висновок, що основні загрози для еконо-
мічної безпеки регіонів підсилились в умовах ризику нестабільного
середовища і пов’язані з проблемами промислової сфери регіонів;
зменшенням обсягів інвестиційного капіталу; зростанням диспро-
порційності розвитку між регіонами країни; погіршенням ситуації
в бюджетній сфері; загостренням кризи в соціальному розвитку
регіонів, що призвело до зменшення доходів населення, його зубо-
жіння, підвищення безробіття та погіршення якості і рівня життя. 

УКРАЇНА І ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ

Жембровська О.П.
ІІ курс, група МК 21/16, спеціальність «Маркетинг»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
к.тел. (063)-869-30-92

Науковий керівник: Фурман С.С., ст. викладач, 
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Глобальні проблеми, які виникають у процесі взаємодії приро-
ди та суспільства: надійне забезпечення людства продовольством,
сировиною, енергією тощо, збереження природного навколишньо-
го середовища, освоєння ресурсів Світового океану, космічного
простору. 

Джерела таких проблем закладені в тенденціях та закономір-
ностях розвитку світових виробничих сил, які сприяють розширен-
ню можливостей задоволення потреб людства в засобах до існуван-
ня, а також збільшенню старих виробничих потреб та виникненню
нових. Особливості перетворення таких проблем у глобальні поля-
гають в тому, що сьогодні як ніколи споживання відновлювальних та
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не відновлювальних ресурсів досягло величезних обсягів і характери-
зується подальшим зростанням. Виникла ситуація, коли з найбіль-
шою гостротою виявилась суперечність між потребами суспільства
у природних джерелах та можливостями природи задовольняти такі
потреби. Відносна обмеженість природних ресурсів спричинює по -
шук подальших радикальних рішень проблем у світовому масштабі.

Однією з найгостріших є продовольча проблема: вона багато-
аспектна, і домогтися її успішного рішення не вдається без ство-
рення відповідного соціально-економічного клімату в країні.
Недостатніми виглядають і спроби досягти підйому сільського гос-
подарства шляхом упровадження досягнень науково-технічної
революції, масової механізації і т.п.

Інтенсивний шлях розв’язання глобальної продовольчої про-
блеми передбачає механізацію, хімізацію, іригацію, підвищення
енергоозброєності сільського господарства, використання високо -
врожайних сортів сільськогосподарських культур, найпродуктивні-
ших порід свійських тварин, тобто вжиття заходів, які дають змогу
збільшити віддачу землеробства й тваринництва навіть у разі змен-
шення сільськогосподарських площ. Великі перспективи інтенси-
фікації сільськогосподарського виробництва пов’язують із техно-
логічною революцією, яку нині переживає сільське господарство
індустріально розвинених країн Заходу, і передусім США. Ця рево-
люція виявляється у використанні досягнень генної інженерії, біо-
технології та інформаційної технології безпосередньо у фермер-
ському землеробстві й тваринництві для поліпшення якості
продукції, зниження виробничих витрат тощо.

Роль України у вирішенні глобальної продовольчої проблеми є
надзвичайно важливою: Україна володіє найбільшими площами
чорноземів, клімат достатньо сприятливий для вирощування різно-
манітних сільгоспкультур, великий досвід і успіхи у вирощуванні
зернових культур. 

Для реалізації такої ролі Україні необхідно сформувати ринок
землі, підтримати дрібне і середнє фермерство, підтримати селек-
ційні дослідження, вирощувати більше продукції, що відповідає
міжнародним стандартам якості.
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КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

Захарін С.В.
доктор економічних наук, професор, Інститут економіки та

менеджменту Університету «Україна», Україна
Лі Інін, PhD, професор, 

Тяньцзиньский університет іноземних мов, КНР
Романовська Н.І.

кандидат економічних наук, доцент, 
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Україна

к. тел.: (067)-933-01-05

Торговельно-економічне співробітництво між Україною і КНР
регулюється Угодою між Урядом України і Урядом Китайської На -
родної Республіки про торговельно-економічне співробітництво
(1992 р.), згідно з якою встановлено режим найбільшого сприяння
щодо стягнення митних зборів на експортні та імпортні товари
обох країн, податків та інших внутрішніх зборів. В Україні відкриті
представництва китайських виробників телекомунікаційного
обладнання Huawei, ZTE, Xinwei. У КНР працюють представництва
українських підприємств — ГК «Укрспецекспорт», ВАТ «Мотор-
Січ», ВАТ «ФЕД», «Креатив Груп», «Корум Груп».

Китайські інвестори активно вкладають кошти у найбільш
привабливі види економічної діяльності в Україні — сільське гос-
подарство, транспорт та пошту, промисловість, торгівлю. В той же
час в останні роки обсяги залучених китайських інвестицій у низці
видів економічної діяльності (промисловість, торгівлю, будівниц-
тво, туризм та подорожі, операції з нерухомістю) демонструють
спадаючий тренд.

Україна та КНР мають значний потенціал для подальшого роз-
ширення інвестиційно-інноваційного співробітництва, оскільки
мають взаємні інтереси у цій сфері. Необхідно активізувати роботу
Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР,
у тому числі Підкомісії з питань торговельно-економічного співро-
бітництва, Підкомісії з питань науково-технічного співробітництва
та Підкомісії з питань співробітництва у космічній галузі. 

Доцільно створити механізм моніторингу інвестиційного та
інноваційного співробітництва України та КНР, у тому числі з мож-
ливістю оперативного вирішення проблем китайських інвесторів
в Україні. Такий механізм на рівні експертів може бути створений
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в стислі терміни в рамках роботи Підкомісії з питань торговельно-
економічного співробітництва. Слід ухвалити управлінське рішен-
ня про створення у КНР української торгово-економічної місії, яка
має інформувати потенційних китайських інвесторів про можли-
вості економічної та інвестиційної взаємодії з українськими парт -
нерами, а також надавати інформаційну, консультативну та правову
допомогу українському бізнесу, що провадить господарську діяль-
ність на території КНР. Органи влади України (в першу чергу МЗС
та Мінекономрозвитку) мають вивчити та запропонувати конкрет-
ні прагматичні рішення, спрямовані на приєднання української
сторони до ініційованого КНР проекту «Один пояс. Один шлях»,
що дозволить розширити традиційні сфери взаємодії, забезпечити
більшу взаємну відкритість ринків для товарів, послуг і технологій.
Китайські інвестори, що і не дивно, активніше вкладають кошти
у високорентабельні галузі. Причому інтерес до співробітництва
проявляється навіть в умовах високого ризику. Відтак, корисним
буде проведення Саміту (конференції) з питань інвестиційного та
інноваційного співробітництва між Україною та КНР, у тому числі
з виставкою перспективних інвестиційних та інноваційних проек-
тів. Такий захід доцільно проводити у два раунди (по одному раун-
ду у кожній із країн). У випадку успіху згаданий Саміт слід прово-
дити щорічно.

Корисним буде подальше розширення співробітництва у на -
уковій та освітній сферах, у тому числі за програмами академічних
обмінів. 

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Ігнатенко О.С.
Аспірант, 

Київський національний університет технологій та дизайну, 
к. тел.: (067)-933-01-05

Кредит як джерело інвестицій відіграє у агропромисловому ви -
робництві надзвичайно важливу роль. Інвестиційний кредит у аг ро -
промислову комплексі слугує інструментом пом’якшення дії не усув -
них об’єктивних особливостей агропромислового виробництва, що
пов’язані у першу чергу із дією природно-кліматичних факторів.
Характер та особливості технологічних процесів у агропромисловому
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комплексі призвів до виникнення особливих фінансових (у тому
числі кредитних) інструментів. Вирішення проблеми стимулюван-
ня інвестиційної діяльності агропромислових підприємств на основі
залучення та використання кредитного ресурсу необхідно вирішу-
вати, виходячи як з потреб агропромислових підприємств, так і бан -
 ківської системи (установи якої можуть надавати кредити лише на
певних умовах). Процес інвестиційного кредитування у агропро-
мисловому комплексі має відбуватися в умовах певної державної
підтримки. У іншому випадку позичальники, що задіяні у сфері
агропромислового виробництва, з чисто економічних причин будуть
опинятися у гірших ринкових умовах, аніж позичальники інших
сфер національного господарства. Державна підтримка інвестицій-
ного кредитування у агропромисловому комплексі має здійснюва-
тися як результат дії одночасно державної кредитної та державної
аграрної політики, оскільки стимулювання кредитування має здійс -
нюватися на основі врахування економічних інтересів усіх зацікав-
лених сторін (і держави, і позичальників, і банків). 

Динаміка банківського кредитування позичальників агропро-
мислового комплексу є нерівномірною. Частка виданих позичаль-
никам АПК кредитів у структурі виданих кредитів у національному
господарстві має тенденцію до зростання, проте відношення вида-
них позичальникам агропромислового комплексу кредитів до
загального обсягу реалізації продукції агропромислового комплек-
су має тенденцію до зменшення. Показники відносної кредитної
активності позичальників агропромислового комплексу відносно
обсягу реалізації доцільно визначати за інституційним підходом,
оскільки він дозволяє повніше враховати основну спеціалізацію
позичальників та реальні ринкові тенденції. Доцільно удоскона-
лення механізму стимулювання інвестиційного кредитування
у агропромисловому комплексі шляхом виплати бюджетних ком-
пенсацій, спрямованих на «здешевлення» кредитів, у т.ч.: уточнен-
ня напрямів, за якими здійснюється фінансова підтримка інвести-
ційного кредитування у агропромисловому комплексі; можливість
отримання бюджетної компенсації усіма позичальниками, які
виконали певні встановлені державою умови; чітке та виважене
встановлення критеріїв, яким мають відповідати позичальники, що
мають право на отримання бюджетної компенсації; запровадження
мінімально допустимих механізмів моніторингу інвестиційних
проектів, які реалізуються позичальниками; підвищення прозорос-
ті розподілу бюджетних ресурсів на виплату відповідних компенса-
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цій, залучення до цієї роботи представників громадськості; визна-
чення чітких строків (термінів) ухвалення відповідних управлін-
ських рішень.

Доцільно вжити заходів задля розширення інвестиційного кре-
дитування агропромислового комплексу на основі застосування
ринкових інструментів. Серед таких інструментів: підтримка ство-
рення та функціонування кооперативних банків, створених за участю
суб’єктів госпдарювання агропромислового комплексу; підтримка
створення та функціонування спеціалізованих аграрних банків, що
мають бути орієнтовані на приіоритетне обслуговування позичаль-
ників агропромислового комплексу; створення Державного банку
розвитку, що здійснюватиме пільгове інвестиційне кредитування
суб’єктів господарювання агропромислового комплексу; стимулю-
вання запровадження новітніх кредитних продуктів для агропро-
мислового комплексу. Внесено пропозиції щодо реалізації кон-
кретних заходів в межах кожного із запропонованих інструментів. 

РЕСУРСНА СКЛАДОВА, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ
ВАРТІСНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ЦІНИ ТА КАПІТАЛУ

Іскоростенський В.Л.
пошукач кафедри менеджменту Інституту економіки та

менеджменту Університету «Україна», (067)-443-24-49

Природний ресурс, може бути сировиною, напівфабрикатом,
певним продуктом, товаром, капіталом, а суспільний ресурс, лише
капіталом. Адже, природний ресурс-сировина для започаткування
та одержання продукту, товару, людський ресурс-одна з основ роз-
витку суспільств.

Визначення степеня значення, підпорядкованості, необхідності,
важливості, взаємозалежності між природним ресурсом, кінцевим
продуктом, товаром суспільно-людського започаткування, спожи-
вання та капіталом і капіталізацією в рамках країно-державних від-
носин, є головним пріоритетом політичної, законодавчо-виконав-
чої, юридичної ланок людських утворень, функції яких формують
двояку сутність діяльностей та дієвостей, тобто одночасно обмежу-
вальну та заохочуючу, яка має стимулюючу та протирічиву, але все
ж доповнюючу дію розвитку. 

Мабуть що за всю історію існування людини та суспільств, гра-
ниця оптимального поєднання природної основи та суспільно-
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людського розвитку, в плані їх як пріоритетного значення, взає-
мозв’язків та використання, так і справедливого розподілення кінце-
вого продукту в системі навіть світового буття, ніколи не визначалась,
не дотримувалась, не зберігалась і не охоронялась в країно-держа-
вах світу, адже з взаємозв’язаних та взаємозалежних відносин їх
елементів, видно, що ресурсна основа є лише найпершою умовою
розвитку капіталів, які передбачають, перш за все, матеріальну
вигоду як для біологічного існування і життя людей, так і як найго-
ловніший важіль одержання ними грошових коштів, дорогоціннос-
тей, надбань.

Ресурс сам по собі є і має бути капіталом, а якщо він розгляну-
тий (порахований) через особисто-людські, життєві необхідності
в суспільствах, то він стає капіталом в набагато більшій, незамінній
цінності та степені.

Очевидно, що гроші, як суспільно-людська основа розвитку, ма -
ють більше важелів впливу на започаткування та виробництво това-
ру, чим сама ресурсна сировина, завдяки своїй суспільно-політич-
ній основі, капіталам та пріоритетам особистої власності в світових
країно-державах. Тому розглядати схему прямого співвідношення
товар-гроші-товар і гроші-товар-гроші, без врахування суспільно-
людської, політичної основи не досконало та не повно, адже, як по -
казує життя, індустріалізація, комп’ютеризація, усуспільнення буття,
та інші сучасні суспільно-наукові, вольові, превентивні рамки по -
кращення та удосконалення існування людини, як основної рушій-
ні сили сьогодення, є не тільки однією з головних зовнішніх сторін
благополуччя та надбання людини, а ще й відповідним механізмом
формування способу мислення, поведінки та напрямків буття. 

Схема об’єктивного започаткування, створення матеріальної
основи буття в суспільствах на основі природних ресурсів та люд-
ського інтелекту, за допомогою необхідності обороту створених
благ, які несуть в собі матеріальне значення обов’язковості та неза-
мінності для існування, одразу приймає протилежний напрямок.

Продукт, товар, гроші, які стали кінцевим елементом започат-
кованих діяльностей, дієвостей, та найпершою необхідністю спо-
живання для продовження життя, формують всі інші відносини та
цінності суспільств (економічні, політичні, відносини світосприй-
няття та інш.), а в свою чергу те, що створене людсько-суспільною
ініціативою, не може самостійно, незалежно, само по собі, і по
своїх законах розвиватись, будь-то економіка, фінанси, політич-
ність, земельні та інші відносини.
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Ці природні, та існуючі життєві цінності, є наперши, найнеобхід-
ніші складові людського, суспільного буття, при їх добуванні, утвер-
дженні та доведенні до подальшого використання в господарстві,
в залежності відсвоєї суті та функцій, які вони будуть виконувати,
вступають в протиріччя з іншими видами як між собою, так із превен-
тивними, фіскальними, регулюючими та іншими елементами існу-
вання та функціонування країни, держави, що відповідає гуманним
світовим вимогам, та забезпечує поступальний, зростаючий розвиток.

Гроші є закономірним найголовнішим елементом, проявом, запо-
чаткуванням суспільного розвитку, які покликані до життя товарним
обігом і без цієї іпостасі існування людського суспільства не можливі.

Продукт, а потім і товар, мають в основі природний і суспіль-
ний генезис, а тому відрізняються не тільки за цим визначальним
аспектом, але й за затратами на перетворення його в інші види
товару. Мається на увазі найперше такий суспільний, індустріаль-
ний елемент державотворення як собівартість.

Природний ресурс, одночасно є як основою до біологічного
існування всього живого, так і напівфабрикатом для суспільного
продукту, товару, тобто щоб мати суспільну цінність, він мусить
пройти певну промислову та іншу перерубки, щоб набути свої нові
споживчі властивості.

РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ У СУЧАСНОМУ
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

Іслам Абдул Халек Рафікулович 
ІІІ курс, група МО-31\15, спеціальність «Менеджмент»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
к.тел. (099)-515-76-16

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

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Управлінська діяльність у будь-якій організації заснована на
переробці даних і опрацюванні вихідної інформації, що припускає
наявність технології перетворення вихідних даних у результативну
інформацію.

Інформаційний менеджмент охоплює весь життєвий цикл ін фор -
маційних систем — від планування до використання, з метою ціле -
спрямованого використання інформації як ресурсу. У ньому розгля-
даються завдання управління інформаційними системами з точки
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зору фахівців галузі ІТ. Під інформаційним менеджментом буде
розумітись весь комплекс питань пов’язаних з управлінням інфор-
маційними системами різних сфер та рівнів управління [1, с. 25].

На сьогоднішній, день комп’ютерні технології дозволяють
створити єдине інформаційне середовище, основою якого є інтег-
ровані комп’ютерні мережі та системи зв’язку, що дозволяє супро-
воджувати та координувати як технологічні процеси, так і ділову
діяльність будь-якої організації. Інформаційна комп’ютерна мере-
жа організації може органічно приєднуватись до всесвітньої
комп’ютерної мережі INTERNET. 

Сучасні розробки комп’ютерних систем інформаційного
менеджменту, технологій систем та комунікацій просуваються впе-
ред досить успішно, використовуючи останні досягнення в галузі
технологій інформаційних систем та комунікацій. Завдяки цьому
комп’ютерні технології в менеджменті стали задовольняти зрос-
таючі вимоги менеджерів до забезпечення інформацією. 

Менеджер інформаційного ресурсу — суб’єкт інформаційно-
обчислювальної системи, який забезпечує керування та застосу-
вання відповідних інформаційних ресурсів на основі стандартизо-
ваних правил і механізмів доступу до даних ресурсу. Менеджер
інформаційного ресурсу за своєю сутністю є ланкою над ресурсом,
що реалізує стандартизовані інтерфейси для забезпечення процесів
інтеграції [2, с. 78].

До задач інформаційного менеджменту слід віднести:
– інформаційну підтримку основної діяльності організації

(полягає в інтегруванні створених співробітниками індивідуальних
інформаційних елементів системи (документи, справи, технології)
на основі програми пошуку та на базі пропозицій через Інтернет і від -
повідного маркетингу використовуваних інформаційних ресурсів);

– переробку різноманітного «масового продукту», що пропо-
нується на інформаційному ринку, в інформацію, релевантну діям —
перехід від зовнішніх знань у знання, релевантні внутрішнім рі -
шенням;

– вибір раціональних форм комунікацій, техніки та інформа-
ційних технологій, а також характеристик інформаційних ресурсів,
необхідних для досягнення цілей організації;

Найпоширеніші на сьогодні є оперативний та стратегічний
інформаційний менеджмент. Оперативний — полягає у плануванні
та відображає поточну діяльність організації. Стратегічний — по -
в’язаний із плануванням на перспективу [3].
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Загальновідомо, що лісовий сектор економіки є одним з най-
важливіших ланок національного господарства України. В сучасних
умовах загострення економічних кризових ситуацій лісова галузь
схильна до негативних дій, які стримують ефективне використання
природно-лісового потенціалу України, що, в свою чергу, посилю-
ється низьким та незбалансованим попитом на основні види віт-
чизняної лісогосподарської продукції та низькими неконкурентни-
ми цінами, які нижче європейських на 30–40%.

У зв’язку з цим, необхідне істотне вдосконалення управлінсь ких
механізмів лісокористування, у тому числі, із залученням інструмен -
тарію стратегічного управління процесами оновлення і під ви щен -
ня конкурентоспроможності лісового сектора економіки України.
Як основний інструментарій підвищення ефективності викорис-
тання лісових ресурсів території і регіонів України, а також підви-
щення конкурентоспроможності підприємств лісової галузі еконо-
міки, слід розглядати максимальну їх капіталізацію. 

Тому, важливим етапом наукових досліджень є формування
системи управління процесами капіталізації лісового господарства,
яка наведена в таблиці 1. Стратегічне управління розвитком лісово-
го господарства (ЛГ) розглядається як параметрично задана цілес-
прямована система, яка дозволяє виділити два типи управління —
актуальне і потенційне та чотири етапи управління — актуалізації,
визначення завдань, цілей та ідеалів управління.

в сучасних умовах Секція 1



Таблиця 1
Система управління процесами капіталізації лісового госпо-

дарства
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Тип 
управ ління

Етап 
управління

Зміст
Цільові установки

управління

Актуальне
управлін-
ня

Вирішення
актуальних
проблем

1. Моніторинг стану
розвитку ЛГ

1. Вияв реального
стану розвитку ЛГ
і можливих загроз
декапіталізації

2. Класифікація і ран -
жування проблем

3. Визначення слабких
і сильних сторін ЛГ

2. Розробка коротко-
і середньострокових
рекомендацій щодо
підвищення капіталі-
зації розитку ЛГ

4. Вияв факторів
декапіталізації і капі-
талізації ЛГ

Потен -
ційне
управ -
ління

Формування
системи 

1. Детальний аналіз за -
гальної системи ор га -
ні зації і регулулювання

1. Вияв, конкретиза-
ція і оцінка декапіта-
лізації факторів ЛГ 

2. Вияв і градація «ін -
тересів» (ресурсів роз -
витку) і «загроз» (анти -
ресурсів) розвитку ЛГ

2. Підготовка заходів
щодо попередження
декапіталізуючих
явищ і процесів

Розробка ці -
льової програ-
ми управління
процесами
декапіталізації
в розвитку ЛГ

Формування про-гра -
ми антикризового
управ ління ЛГ із
пріо ритетами заходів
щодо попередження
«загроз» (декапіталі-
зації) і реалізації «ін -
те ресів» (капіталізації)

1. Програма антикри -
зового управління ЛГ,
що характеризується
множинністю цілей

2. Визначення термі-
нів, джерел фінансу-
вання та умов ефектив-
ної реалізації Програми

Формування
програми
антикризового
управління як
ідеалу

Методичне забезпе-
чення програми захо-
дів, що обумовлять
реалізацію програми
антикризового управ-
ління

Попередження про -
це сів декапіталізації
і посилення процесів
капіталізації ЛГ
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Потреби підвищення рівня капіталізації використання потенціа-
лу лісового комплексу територій і регіонів України як основи підви-
щення економіко-екологічної і соціально-економічної ефективності
обумовлюють необхідність формування і розвитку системи стратегіч-
ного управління підприємствами лісового господарства. Створення
такої системи управління лісокористуванням дозволить ефективно
здійснювати організаційно-технологічні заходи щодо подолання еко-
деструктивного стану лісових екосистем та зниження економіко-еко-
логічних збитків від нераціонального лісокористування.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ

Капустяк І.О.
ІV курс, група ФНз-41, спеціальність «Фінанси і кредит»,

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна», к.тел. (067)-943-24-60

Науковий керівник: Бастричев В.С., к.військ.н., професор,
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна»

Підприємницька діяльність в основі своїй є ризикованою. Це
пов’язано з тим, що комерційну вигоду підприємець може отрима-
ти лише тоді, коли він раніше інших відгадає нові суспільні потреби
і спробує їх задовольнити своїми товарами чи послугами. Причи -
ною втрат, які може понести підприємець, можуть стати і стихія
(що доволі часто спостерігається у сфері туризму чи сільськогоспо-
дарській діяльності), а також техногенні катастрофи (пожежі, вибу-
хи) чи інші події, що не могли бути передбачені. Тому успішна під-
приємницька діяльність потребує обов’язкових застережних
заходів для зменшення збитків чи їх повного відшкодування. 

Механізм такого відшкодування забезпечується страхуванням
ризиків. Воно дає можливість розподілити масштабні втрати в часі та
просторі між зацікавленими у страхуванні особами і, чим більша їх
кількість, тим дешевшим і ефективнішим є для них є страховий захист.

Об’єктами страхування підприємницької діяльності є майнові
інтереси, пов’язані з матеріальними, грошовими ресурсами і дохо-
дами від цієї діяльності, піддаються впливу небезпечних, несприят-
ливих подій (страхових випадків), які завдають підприємцям збит-
ки і обумовлюють їх потреба в додаткових джерелах коштів для
відшкодування збитку.
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При цьому виникнення ризику в даному випадку пов’язано не
з відносинами власності (володінням, користуванням і розпоряд-
женням певної матеріальної цінністю), а визначається змінами ді -
лового середовища. Ризик підприємницької діяльності в такому
розумінні має в певній мірі вторинний характер і породжується
комерційним ризиком страхувальників в умовах ринку. Головною
метою страхування підприємницьких ризиків є забезпечення під-
приємців фінансовими ресурсами для подолання наслідків неспри-
ятливих подій і відновлення процесу виробництва у повному обсязі.

Таким чином, термін «підприємницькі ризики» визначає ті
ризики, що пов’язані з майном підприємства, з життям і здоров’ям
людей, які працюють на ньому, з виконанням зобов’язань у межах
комерційної діяльності, з укладанням договорів, контрактів. Отже,
страхування підприємницьких ризиків — це сукупність страхуван-
ня майна, страхування відповідальності та особистого страхування.

Найпоширенішим і навіть традиційним видом страхування під -
приємницьких ризиків є страхування майна промислових підпри-
ємств від вогню та інших небезпек. Страхування від вогню полягає
у відшкодуванні збитків від раптових і непередбачуваних випадків
пожежі або вибуху, а також деяких інших супутніх явищ. За цим
видом укладаються основний та додатковий договори страхування.

За основним договором страхуванню підлягає все майно, що
належить підприємству. Ставки страхових внесків за договорами
страхування майна коливаються від 0,05% до 0,5% вартості майна
(при страхуванні приміщень, меблів). При страхуванні обладнання
промислових підприємств страховий збір коливається від 0,15% до
1% їх вартості, а якщо страхуються дорогі марки автомобілів, то
ставки страхових внесків можуть досягти 17%. Стандартний поліс
вогневого страхування передбачає покриття таких ризиків: поже-
жа, удар блискавки, вибух газу. Якщо страхувальник зазнав збитків
при здійсненні заходів, спрямованих на врятування майна, запобі-
гання пожежі та ін., то такі збитки підлягають відшкодуванню [1].

Страхове відшкодування визначається за формулою:
Страхове відшкодування = збиток * страхова сума / вартість майна
Якщо майно було втрачене або пошкоджене з вини страхуваль-

ника, то страхове відшкодування зменшується на 30%. Якщо за
фактом знищення або пошкодження майна відкрито кримінальну
справу, то страховик сплачує 30% страхового відшкодування, а реш -
ту — після закінчення розслідування.
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Будь-яка система функціонує в умовах невизначеності, що в
свою чергу зумовлює вірогідність ризику. Ризик супроводжує всю
людську діяльність, коли існує невпевненість в результатах того чи
іншого рішення, процесу. Проблема полягає в пошуку ефективних
методів їх передбачення, практичного врахування, реального подо-
лання та управління ними на рівні як господарюючого суб’єкта,
галузі, так і держави.

У сучасному економічному світі кожна організація, компанія,
підприємство не залежно від їх розмірів діє на основі власної теорії
бізнесу, розвитку та функціонування. При цьому керуються уявлен-
нями про те яка мета та цілі організації, яким є її бізнес, хто є спо-
живачами, за що вони платять й цінують організацію, яким чином
визначаються результати діяльності тощо. Разом з тим, метою
практичної діяльності організації є можливість забезпечити досяг-
нення бажаних результатів у неконтрольованому середовищі, яким
є на сьогодні економічний, політичний та бізнесовий світ.

Приблизно з 60-х років ХХ століття ризик став предметом між-
дисциплінарних досліджень, набуває статусу загальнонаукового
поняття, яке виходить за межі тієї чи іншої конкретної науки.

Проте у науковій літературі досі панує невизначеність у тракту-
ванні суті рис, властивостей та елементів ризику, які б складали
зміст цього поняття; у пошуку співвідношення об’єктивних та су -
б’єктивних сторін у самих цих явищах, а також щодо можливостей
обмеження цього явища у менеджменті всіх рівнів. Різноманітність
поглядів на проблему ризику можна пояснити його багатоаспек-
тністю та його недостатнім вивченням.

Аналіз науково-теоретичних праць, які присвячені розв’язан-
ню проблем щодо прогнозування розвитку ризиків, дав змогу дійти
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висновку, що існуючі вітчизняні та іноземні наукові дослідження
висвітлюють лише окремі проблемні питання у цьому напрямі.
Тому сьогодні більшість завдань в умовах ризику менеджмент та
органи державного управління вирішуються шаблонно, без ураху-
вання особливостей діяльності в таких умовах.

А між тим, в умовах глобальної трансформації сучасної світової
економіки й поглиблення інтеграційних процесів, що проявляєть-
ся в розширенні обсягів експортно-імпортних операцій, збільшенні
кількості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, нестабіль-
ності економічного та політичного розвитку загострюється пробле-
ма необхідності всебічного вивчення питань впровадження новіт-
ніх інструментів управління ризиками, які випробувані сучасною
практикою діяльності суб’єктів господарювання на міжнародних
ринках. Особливої актуальності дане питання набуває на сучасно-
му етапі необхідності зростання економіки України та забезпечення
її конкурентоспроможності, коли концептуально висунута вимога
інтеграції нашої країни у світове економічне співтовариство. Саме
за цих умов надзвичайно зростає актуальність та практична потре-
ба у методології прогнозування сучасних ризиків розвитку еконо-
міки, використання інструментів управління ризиками та розробки
практичних рекомендацій щодо їх застосування в діяльності націо-
нальних економічних суб’єктів.

Потребує вдосконалення система прогнозування сучасних ри -
зи ків розвитку економіки з акцентуванням на процеси, що забезпе-
чують стабільність зростання економіки та ефективність використан-
ня всіх ресурсів. При цьому важливим є застосування системного
підходу, що дозволить представити бачення системи прогнозування
сучасних ризиків розвитку економіки з одного боку як сукупності
основних цілей і завдань розвитку на підставі вивчення передумов,
проблем та перспектив розвитку, а з іншого симбіоз процесу та про-
дукту антикризового управління. Важливим є узагальнення положень
вітчизняних і зарубіжних підходів щодо прогнозування та управ-
ління сучасними ризиками, що дозволить досягти певного рівня
спрощеності та умовності, щодо природи ризиків та можливості їх
врахування в розвитку економіки.

Зазначені підходи дозволять розвинути положення щодо сут-
ності, критеріїв, інструментів і засобів прогнозування ризиків в умо -
вах ринкової економіки та розробити модель оптимізації ризиків
національного розвиту з урахуванням глобалізацій них та інтегра-
ційних процесів України.
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Актуальність цієї теми полягає в тому, що одні підприємства ма -
ють готову до реалізації продукцію, інші підприємства не мають
достатньо коштів, щоб її придбати. Отже, не обов’язково мати
у власності майно для отримання доходу, потрібно лише мати право
користування ним. Це питання безпосередньо вирішує лізинг.

Лізинг — це підприємницька діяльність, яка направлена на
інвестування власних або залучених фінансових коштів і полягає в
наданні лізингодавцем у виключене користування на певний тер-
мін лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця або
утримується ним у власність за дорученням і згодою з лізингоотри-
мувачем періодичних лізингових платежів [1].

Лізинг для України досить нове поняття. Воно прийшло з За -
ходу, де існує понад 100 років. Практичним досвідом для України
є розвиток лізингу в східноєвропейських країнах, таких, як Польща,
Росія, Білорусь, що мають з нами спільні риси. Для стимулювання
інвестицій у виробничу сферу, оновлення промислового потенціа-
лу, підвищення конкурентноспроможності вітчизняних виробників
у нашій країні необхідно розвивати лізингові відносини. В Україні
розвиток лізингу стримується в основному через відсутність дер-
жавної програми розвитку лізингу, недосконалість українського
законодавства. Отже, на сьогодні лізинг в Україні переважно вико-
ристовують як спосіб відновлення засобів виробництва.

Одним із завдань лізингової операції являється кредитування
з даного в оренду об’єкта [2].

Об’єктом лізингової операції є будь-яка форма матеріальних
цінностей, яка не зникає у виробничому циклі, а також земельні
ділянки та інші природні об’єкти. За природою об’єкта, що оренду-
ється, розрізняють лізинг рухомого і нерухомого майна.

Суб’єктами лізингової операції виступають сторони угоди,
якими є:
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– власник майна (лізингодавець) — особа, яка спеціально при-
дбаває майно для здавання його у тимчасове використання;

– користувач майна (лізингоотримувач) — особа, яка отримує
майно у тимчасове використання;

– продавець (постачальник, виробник) майна — особа, яка про -
дає майно, що є об’єктом лізингу;

– інвестор — особа, що бере участь у фінансуванні лізингової
угоди (у разі високої вартості угоди для фінансування проекту
лізингодавцем залучаються банки, страхові компанії, інвестиційні
фонди та ін.).

Дослідження даних питань дозволяє виявити умови і намітити
перспективи подальшого розвитку українського ринку лізингових
послуг.

Відповідно до територіального принципу лізинг буває внутріш-
ній, міжнародний, змішаний (поєднання внутрішнього і міжнарод-
ного), експортиний, імпортний і транзитний.

Фінансовий лізинг — це договір лізингу, в результаті укладання
якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне
користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший
за той за який амортизується 60 відсотків вартості об’єкта лізингу,
визначеної в день укладання договору.

В Україні створені асоціації лізингу, що ведуть активну підго-
товку необхідних організаційних умов, установчих документів,
готують програму підвищення кваліфікаційних кадрів з цього
питання, щоб вийти на рівень міжнародного лізингу.

Особливістю лізингу є те, що це доволі дорога форма майново-
го кредиту, оскільки лізингоодержувач має сплачувати лізингодав-
цеві сумарні платежі, що значно перевищують вартість об’єкта
лізингу, до того ж передбачено авансовий платіж у розмірі 2–42%
вартості об’єкта лізингу.
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В управлінській діяльності велике значення має її інформаційне
забезпечення. Чим більшим обсягом інформації володіє управлінець,
тим оптимальнішими, з організаційної та економічної точок зору,
будуть прийняті ним управлінські рішення. З метою удосконалення
та підвищення ефективності процесу управління, у тому числі і фі -
нансового антикризового управління, господарюючі суб’єкти вдають-
ся до інформатизації та автоматизації даного процесу. Запроваджені
інформаційні системи та технології значно покращують та полегшу-
ють процес збору і аналізу інформації щодо змін середовища фун-
кціонування комерційного підприємства. Проте внутрішнє середо-
вище також чинить серйозний вплив на ефективність діяльності
підприємства, особливо у кризовий період. Тому, з метою покращен-
ня інформаційного забезпечення антикризового фінансового управ-
ління підприємством, його керівництву доцільно провести внутріш-
ній аудит господарсько-фінансової діяльності даного підприємства.

Можливість удосконалення фінансового управління кризовими
явищами необхідно розглядати з двох основних позицій: концепту-
альної та практичної [1]. Перша стосуватиметься деяких змін в кон-
цепції управління, тобто створення на підприємстві окремої системи —
системи внутрішнього аудиту, в обов’язки якої входитиме аналітична
робота для недопущення можливості виникнення банкрутства.
Друга стосуватиметься практичного втручання у фінансову діяль-
ність підприємства, що буде в основному стосуватися оптимізації
рівня платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, час-
тки позичкових коштів у загальній структурі капіталу і т. д.

Необхідність створення відділу внутрішнього аудиту вітчизня-
ними підприємствами випливає зі специфіки їх діяльності, яка, як
правило, заклечається у тривалому терміні рефінансування дебітор-
ської заборгованості, використанні в операційній діяльності великої
суми позичкових коштів, специфіці виробництва з переважанням
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динамічної трансформації оборотних активів, короткому операцій-
ному циклі, розриві між володінням та управлінням підприємства-
ми, тощо. Ці фактори лягають в основу пропозиції про створення
системи внутрішнього аудиту. Дана служба може бути укомплекто-
вана з управлінського персоналу різних підрозділів — фінансового
відділу, бухгалтерії, відділу зовнішніх зв’язків, відділу прогнозуван-
ня та економічного аналізу. При цьому діяльність може здійснюва-
тися або у формі щотижневих семінарів, що не вимагатиме додат-
кових витрат, або у формі функціонування в якості окремого органу
в організаційній структурі підприємства.

Внутрішній аудит — це регламентована внутрішніми докумен-
тами організації діяльність по контролю ланок управління і різних
аспектів функціонування організації, здійснювана представниками
спеціального контрольного органу в рамках допомоги органам управ -
ління організації у встановленні законності проведених працівниками
господарських операцій та їх економічної доцільності для підпри-
ємства, у дотриманні встановленого порядку ведення бухгалтер-
ського обліку [2]. Цілями організації системи внутрішнього аудиту
на підприємстві є: здійснення впорядкованої і ефективної діяль-
ності підприємства, включаючи рентабельність і захищеність від
збитків; забезпечення дотримання політики керівництва кожним
працівником підприємства; забезпечення збереження майна; під-
тримання хороших відносин з регулюючими органами; запобігання
виникнення банкрутства, нейтралізація його причин на ранніх ста-
діях його прояву [3]. Таким чином, у разі створення відділу внут-
рішнього контролю, підприємство в значній мірі зможе знизити
ступінь ймовірності банкрутства і запобігти негативним його
наслідкам, нейтралізуючи можливу кризу на ранніх стадіях.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ
КИТАЮ ТА УКРАЇНИ

Ковтун О.В.
Студентка групи МК-51, спеціальність «Маркетинг»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
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Науковий керівник: Кутліна І.Ю., 
к.т.н., доцент кафедри маркетингу Університету «Україна»

У сучасних ринкової економіки в країні отримала широку попу-
лярність ринкова концепція співпраці Китаю та України. Маркетинг
характеризується системним підходом до виробничо-збутової діяль-
ності з чітко поставленим завданням: виявлення і перетворення
купівельної спроможності споживача в реальний попит на певний
товар і повне задоволення цього попиту, забезпечення намічених
прибутків. Маркетингові дослідження повинні грати першорядну
роль при відкритті нового бізнесу або посиленні позиції фірми, що
існує на ринку. Потрібно знати, наскільки дорого обходяться підпри-
ємству маркетингові прорахунки. Фінансовий крах компанії на 50%
обумовлений низьким рівнем ринкових досліджень і лише 7% бра-
ком фінансових ресурсів. Багато керівників вважають, що вони
достатньо глибоко знають той ринок, на якому працюють, і пробле-
ми із збутом відносять до об’єктивних, але насправді ці причини
можна віднести сміливо до суб’єктивних. Дослідження показали, що
маркетингом займаються тільки крупні торгові фірми. На думку
відомого маркетолога Філіпа Котлера правильна асортимент товару
має розроблятись на підприємстві, незалежно від його величини. 

Проведення маркетингових досліджень коштує досить дорого,
але ефект від правильно проведених досліджень значно більший.
Одним з напрямів маркетингового дослідження є визначення асор-
тиментної політики для торгового підприємства. 

У сучасних умовах ринкової економіки в нашій країні багато
разів збільшився асортимент різних товарів, значна частина якого
представлена продукцією недостатньо високої якості, яка не відпо-
відає сучасним світовим вимогам. Помилки при виборі товару,
незнання його властивостей, характеристик, умов зберігання,
транспортування, неправильна оцінка його якості можуть оберну-
тися для підприємця крупними втратами і збитками. Майбутнім
підприємцям необхідні основні уявлення про товарознавство різ-
них груп товарів.
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Ринковий успіх відтепер є головним критерієм оцінки діяль-
ності вітчизняних підприємств. 

Таблиця 1.
Товарообмін між Китаєм та Україно. за 2012–2015 рр. (100 до -

ларів США)

* складено за даними Національного бюро статистики Китаю

Ринкові можливості зумовлюються правильно розробленою
і послідовно здійснюваною товарною політикою. Саме на основі
вивчення ринку і перспектив його розвитку підприємство отримує
початкову інформацію для вирішення питань, пов’язаних з форму-
ванням асортименту, його управлінням і вдосконаленням. 

Для вирішення завдань товарного напрямку на будь-якому гос-
подарському рівні необхідний стратегічний підхід. Це означає, що
будь-яке рішення у вказаній області повинно ухвалюватися не тіль-
ки з погляду поточних інтересів, але і з урахуванням того, чи воно
відповідає кінцевій меті. Такий підхід вимагає концентрації зусиль
на головних напрямах. 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Кожан Н.Р. 
VI курс, група ЗФН-61/17м, спеціальність «Фінанси, банківська справа

та страхування», Інститут економіки та менеджменту
Університету «Україна», 

к.тел. (098)-502-94-54 
Науковий керівник: Мельник К.В., к.е.н., 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Державний бюджет як обов’язковий атрибут кожної цивілізо-
ваної держави виступає основним інструментом реалізації соціаль-
но-орієнтованої, економічної політики держави. В сучасних еконо-
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Рік
Обсяги імпорту

та експорту
Китайський екс-
порт в Україну

Китайський
імпорт в Україні

2012 103,55 73,23 73,23
2013 111,22 78,5 78,5
2014 85,9 51,1 51,1
2015 70,72 35,16 35,16
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мічних реаліях проблеми формування достатньої величини доходів
бюджету є ключовими, оскільки вони становлять визначальну
передумову для стабільного та своєчасного здійснення державою
покриття своїх видатків та погашення зобов’язань.

Як свідчать дослідження, в структурі доходів державного бюдже-
ту найбільшу частку займають податкові надходження, які є одним
із важливих умов виконання державою покладених на неї функцій.
Поряд з цим, на нашу думку, значна залежність Державного бюд-
жету від податкових надходжень спричиняє низку проблем,
основними з яких є такі:

– посилення бюджетної централізації одночасно із недостат-
нім рівнем децентралізації, що зумовлено акумуляцією більшості
податкових надходжень Державним бюджетом країни;

– недоліки у законодавстві, що призводять до конфлікту інтер-
есів між фіскальними органами і платниками податків; 

– недосконалість організації адміністрування податків і зборів,
відсутність узгодженості у роботі фіскальних органів;

– відсутність рівноваги між дохідною і видатковою частинами
бюджету держави, зумовлене неефективним використанням бюджет-
них коштів, зловживанням і корупцією у державних інституціях. 

Отже, можна стверджувати, що нині відбувається загострення
головного фіскального протиріччя між можливостями та потребою
забезпечення необхідних податкових надходжень, що спричинено
дією різноманітних факторів об`єктивного та суб`єктивного характеру,
зокрема через посилення кризової військово-політичної і со ціально-
економічної ситуації в Україні і як наслідок — збільшення бюджетно-
го дефіциту, спроби Уряду оптимізувати Державний бюджет і отрима-
ти якнайбільше податкових надходжень. Це призводить до низки
негативних наслідків, зумовлених посиленням фіскальної дії податків
в умовах перманентного впливу фінансово-економічної кризи. 
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Аспекти майбутньої професійної діяльності повинні бути
відображені у первинній ланці практичної підготовки фахівця —
навчальній практиці. Основним завданням практики є набуття
досвіду професійної діяльності.

В основу формування педагогічних умов організації навчальної
практики менеджерів сфери туризму — ознайомлення студентів із
специфікою майбутньої спеціальності та одержання ними первин-
них умінь і навичок із професійно орієнтованих дисциплін. Вибір
педагогічних умов має здійснюватись за спільним напрямом їхньо-
го впливу, а в основі групування лежати критерії відповідності кін-
цевій меті, орієнтації на заплановані результати практичного спря-
мування. Серед загальнотеоретичних положень слід виділити
передумови, котрі формують основу розуміння, обґрунтування та
організації навчальних практик, а саме: розуміння навчальної прак -
тики як складової навчального процесу; організації практичної під-
готовки майбутніх менеджерів туризму на засадах інтегративного
підходу; ознайомлення студентів з вимогами закладів туризму до
основ професійної діяльності; поглиблення, закріплення й розвиток
умінь знань і навичок через самостійну роботу при виконанні зав-
дань практики; забезпечення можливості оновлення змісту варіа -
тивної частини навчальних програм та встановлення оптимального
співвідношення між теоретичними знаннями і практичними вмін-
нями та навичками; відбору змісту навчальної практики на основі
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компетентнісного підходу до підготовки менеджера туризму; інтег-
рації знань під час навчальної практики з декількох професійно
значущих та професійно орієнтованих дисциплін; використання
діяльнісного підходу, який передбачає інтеграцію вмінь і навичок,
отриманих у процесі навчання.

Для підвищення якості знань варто виокремити педагогічні
умови організації навчальної практики майбутніх менеджерів
туристичної сфери: інтегрований характер навчальної практики на
основі поєднання науково-педагогічних підходів.

Сутність інтегративного підходу полягає у впровадженні таких
законів і принципів організації навчальної практики, розробці кри-
теріїв відбору її змісту, які передбачають формування динамічної
системи знань на основі законів інтеграції та їх наслідків за конк-
ретними алгоритмами. Діяльнісний підхід полягає у тому, що кін-
цевою метою навчання є формування способу дій, системи профе-
сійних умінь менеджера туризму, а знання слугують засобом для
досягнення цієї мети.

Компетентнісний підхід передбачає формування комплексу
знань, умінь і навичок, якостей, професійних позицій менеджера
сфери туризму, який здатний самостійно здобувати інформацію і за -
 стосовувати її у складних і несподіваних ситуаціях, ставити завдан-
ня та знаходити оптимальні шляхи їх вирішення.

Основою пропонованої методики етапної організації інтегро-
ваної навчальної практики майбутніх менеджерів сфери туризму є
поєднання науково-педагогічних підходів як послідовних логічних
кроків, що стосуються: розробки навчально-методичних матеріалів
для проведення практики керівником від навчального закладу; узго -
дження змісту діяльності керівників практик; попередньої підго-
товки студентів до навчальної практики викладачами; застосування
набутих знань для досягнення педагогічних цілей під час самостій-
ної роботи студентів у процесі проходження навчальної практики;
проведення інструктажу і тренінгів керівником практики; прове-
дення практичних занять; організації управління пізнавальною
діяльністю студентів; здійснення контролю за самостійною робо-
тою студентів тощо.

Виокремлення та усвідомлення педагогічних умов навчальної
практики дозволить сформувати комплекс професійно спрямова-
них умінь і навичок, необхідних для діяльності в туристичному біз-
несі. Розглянуті умови подані у вигляді моделі організації навчаль-
ної практики майбутніх менеджерів сфери туризму є динамічними.
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Розбудова в Україні насправді демократичного суспільства, її
прагнення інтегруватись у Європейський Союз стикаються з ба -
гатьма перепонами. Однією з причин є недостатньо ефективна
діяльність системи органів державного управління та органів міс-
цевого самоврядування, необхідність її якісного оновлення шляхом
запровадження сучасного інструментарію на основі інформаційних
технологій, одним із яких є впровадження системи електронного
урядування. Роботи з автоматизації діловодства окремі органи міс-
цевого самоврядування ведуть не скоординовано, при обмеженому
фінансуванні. 

Та в окремих випадках значно активізувався процес впровад-
ження електронного урядування, як на рівні центральних органів
виконавчої влади, так і на рівні органів місцевого самоврядування.
Як показали попередні дослідження, багато українських міст вже
мають конкретні напрацювання у цій сфері, при цьому, не зважаючи
на складну суспільно-політичну ситуацію в країні, модернізацій ні
процеси на рівні органів місцевого самоврядування тривають —
впроваджуються нові інструменти електронного урядування, онов-
люються офіційні веб-сайти міських рад, розробляються електрон-

68

Секція 1 Економічні перспективи України 



69

ні інструменти взаємодії з громадянами, розвиваються практики
електронної участі громадян тощо.

В 2016 році предметом аналізу стали офіційні веб-сайти місь ких
рад, система е-документообігу та організація діяльності ЦНАПів.
Особливостю дослідження 2016 р. [1] стало те, що вперше було
проаналізовано не просто рівень надання адміністративних послуг
через ЦНАПи, але проаналізовано можливість отримати (замови-
ти) адміністративні послуги в електронній формі. В рамках дослід-
ження оцінювалась наявність на сайтах органів місцевого самовря-
дування інформації щодо отримання адміністративних послуг,
зокрема: контактні дані та режим роботи ЦНАП, наявність перелі-
ку, опису, класифікації, інформаційних карток адміністративних
послуг, можливість надіслати лист до ЦНАП через електронну
пошту, подати заяву та документи для отримання адмінпослуги або
здійснити запис до електронної черги через електронний кабінет
користувача, відслідкувати стан опрацювання заяви на отримання
послуги, завантажити бланки заяв на видачу документів дозвільного
характеру та отримання адмінпослуги, а також наявність інструмен -
тів електронної реєстрації до дошкільних навчальних закладів міст.

На сьогодні жодна інформаційна система органів місцевого
самоврядування так і не інтегрована до Єдиного державного порта-
лу адміністративних послуг. Тобто, виникає взагалі питання легі-
тимності надання органами місцевого самоврядування адміністра-
тивних послуг в електронній формі на власних сайтах чи на
будь-яких інших платформах, які так і не інтегровані до Єдиного
порталу адміністративних послуг, як того вимагає Закон України
«Про адміністративні послуги».

Разом з тим створені електронні платформи надають користу-
вачу можливість, не виходячи з дому, замовити ті чи інші послуги че -
рез мережу Інтернет і це, безумовно, є значним кроком на шляху до
впровадження власне адміністративних послуг в електронній формі.

В цілому, спостерігається покращення рівня інформування
щодо адміністративних послуг та організації діяльності Центрів на -
дання адміністративних послуг, порівняно з попередніми роками.
У багатьох містах України відбувається часткове переведення про-
цесу отримання адміністративної послуги в електронну форму,
впровадження повноцінних електронних послуг все ж залишається
справою майбутніх років, при цьому важливо, щоб цей процес був
добре продуманий та якісно організований як на державному, так
і на муніципальному рівні.
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Головним завданням сьогодення є відновлення стабільної еко-
номічної ситуації в Україні. Успішність виконання цього завдання
залежить від розвитку банківської системи та кожного банку зокре-
ма. Одним із важливих факторів, які забезпечують можливість
нашої банківської системи здійснювати значний позитивний вплив
на економіку, розширювати банківські послуги, не допускаючи при
цьому значних ризиків і відповідно зберігаючи надійність системи,
є капіталізація. Тобто здатність вирішення цих завдань залежить
передусім від механізмів управління банківським капіталом, який
є одним із найважливіших показників банківської діяльності, що
характеризує фінансову платоспроможність банків, ліквідність, та
формує можливості подальшого розвитку. Сьогодні питання залу-
чення та підтримки достатнього обсягу капіталу є основною вимо-
гою до вітчизняної банківської системи. Що зумовлює актуальність
цього питання, оскільки в міжнародному аспекті високий рівень
капіталізації банківської системи є ознакою стабільності в державі.
Тема формування банківського капіталу інтенсивно досліджується
як вітчизняними науковцями, так і іноземними. Проблеми управ-
ління власним капіталом комерційних банків розглядаються в пра-
цях П. Роуза, Дж. Сілкі. Дослідження вітчизняних особливостей
управління капіталом комерційних банків наведені в роботах З. Ва -
сильченко, А. Вожжова, О. Дзюблюка, О. Кириченка, О. Лавру ши -
на, А. Мороза, Л. Примостки та ін.

На сучасному етапі розвитку банківської системи в умовах еко-
номічної нестабільності гостро стоїть питання підвищення конку-
рентоспроможності банків порівняно з іноземними банками із збе-
реженням національних пріоритетів банківської системи в цілому
в умовах руху іноземного капіталу. Необхідно забезпечити систему
управління, яка б з одного боку забезпечувала стабільність вітчиз-
няних банків, а з іншого їх ефективність та динамічне зростання
у зв’язку з інтенсивністю підвищення частки іноземного капіталу
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у банках України до 40,9% [2]. Ці умови повинні базуватися переду-
сім на заходах підтримки конкурентоспроможності банків з націо-
нальним капіталом, використанні позитивних структурних і техно-
логічних переваг банків з іноземним капіталом для підвищення
інвестиційного потенціалу вітчизняної банківської системи та її
стимулюючої ролі в соціально-економічному розвитку країни,
інтенсифікації використання сучасних банківських технологій та
банківського менеджменту, оптимізації інституційної структури
вітчизняної банківської системи та наближення її до стандартів
країн з розвинутою ринковою економікою. На нашу думку, важли-
вим кроком до розвитку вітчизняного банківського ринку повинно
стати стимулювання відкриття філій іноземних банків у певних міс -
тах та спеціальних економічних зонах, що з одного боку сприятиме
розвитку ринку банківських послуг у всіх регіонах, а з іншого —
дозволить вітчизняним банкам конкурувати та співпрацювати з іно -
земними партнерами.

Для підвищення капіталізації банківської системи України
про понуємо створити систему рейтингування у Національному
банку України, що дозволить посилити контроль та нагляд за бан-
ками у сфері управління капіталом банків та дозволить налагодити
діалог із громадськістю, підвищити довіру населення до банків.
Підвищення капіталізації банківської системи також сприятиме
зростанню її конкурентоспроможності та опосередковано удоско-
налить організаційну структуру банківської системи шляхом кон-
солідації банківського капіталу.

Запровадження рейтингової звітності банків та підвищення
ролі банківських асоціацій матиме прямий вплив на окремі групи
населення, сприятиме активізації їх соціальної функції, а разом
з тим і відкритому діалогу банків та суспільства.
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Дослідження фінансового забезпечення підприємств АПК,
у тому числі сільськогосподарських товаровиробників, свідчить про
те, що вони здебільшого працюють за рахунок власних ресурсів.
Досвід різних країн підтверджує, що для забезпечення розширено-
го відтворення, сільськогосподарські підприємства використову-
ють залучені фінансові ресурси, серед яких значне місце займає
державна підтримка. Оскільки аграрний бізнес має певні особли-
вості, це накладає відбиток на інструменти накопичення та вико-
ристання фінансових ресурсів у цьому секторі економіки. В умовах
нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продук-
ції інвестиційна активність у сільському господарстві України зали-
шається низькою. За офіційною статистикою, у 2015 році в галузь
було залучено майже десяту частину капітальних інвестицій від
загальних вкладень в економіці України. В умовах експортної орі-
єнтації сільського господарства галузі вкрай не вистачало фінансо-
вих ресурсів, що позначалося на технічному оснащенні виробниц-
тва, обсязі внесених добрив, використанні засобів захисту рослин
та загалом на дотриманні норм технологічного процесу. У 2015 році
рівень технічної оснащеності сільськогосподарських підприємств
в Україні зменшився майже в три рази та становив лише 4,8 од.
тракторів на 1000 га посівної площі. Акумулювання власних фінан-
сових ресурсів сільськогосподарських підприємств з метою техніч-
ного переоснащення на сьогоднішньому етапі розвитку сільського
господарства є вкрай проблематичним. Пряма державна фінансова
підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу,
сільськогосподарських підприємств здійснюється через механізм
зде шевлення кредитів та компенсації лізингових платежів. На -
дання фінансової підтримки агровиробникам за рахунок державного
бюджету в 2015 році становило: 25,6 млн грн — кредити фермерським
господарствам; 71,7 — виділено Аграрному фонду; 300 млн грн —
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фінансова підтримка заходів АПК шляхом здешевлення кредитів.
За підсумками минулого року, фактично використано кошти в сумі
290,6 млн грн, залишок становив 9,4 млн грн. Фінансова підтримка
підприємств АПК сільськогосподарських підприємств за рахунок
коштів місцевих бюджетів у 2015 році становила 114,7 млн грн, або
81,7% від передбаченого. На думку експертів, спрямовані бюджет-
ні кошти дали змогу здешевити кредити сільськогосподарських
підприємств загальним обсягом 7,8 млрд грн, у тому числі: 3,2 млрд —
ті, що залучені у 2014 році, та 4,6 млрд грн — кредити поточного ро -
ку. У свою чергу, Законом України «Про бюджет України на 2016 рік»
поточного року передбачено всього 300 млн грн фінансової під-
тримки заходів у агропромисловому комплексі шляхом здешевлен-
ня кредитів та 50 млн грн — на державну підтримку тваринництва.

Висновки. Аграрії України залучають для ведення господарсь кої
діяльності зовнішні фінансові ресурси для сільськогосподарських
підприємств. Разом з тим, вертикально інтегровані агроформуван-
ня мають ширші можливості зовнішнього фінансування порівняно
з малими та середніми за розмірами підприємствами. Так, дрібно
товарні агровиробники мають обмежений доступ до значної части-
ни фінансових ресурсів, у тому числі й традиційного банківського
кредитування. На фінансовому ринку України вже достатньо три-
валий час залишається складна ситуація. Проте з’являються компа-
нії з новими видами послуг. Переважно — це іноземні компанії, які
мають інтерес до аграрного сектору України та готові до партнер-
ства з аграріями, вирішуючи, з одного боку, питання забезпечення
ресурсами виробників сільськогосподарських підприємств, а з дру-
гого — досягаючи власних бізнес-інтересів.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Кривопуський М.Ю.
4 курс, група ЗМК41-14, спеціальність «Маркетинг»,

Інститут економіки та менеджменту «Україна», к.тел. 0934798558
Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., професор, Інститут

економіки та менеджменту Університету «Україна»

Cучасне промислове виробництво чинить суттєвий вплив на
навколишнє середовище. Збільшується кількість викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферу, величина забруднених стоків у водні об’єк-
ти та ґрунти, а також кількість відходів промислового виробництва.
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Тому постає проблема радикальної перебудови відносин між
виробництвом підприємств та навколишнім середовищем. 

Харчова промисловість, яка на перший погляд не завдає тако-
го шкоди природі, як металургійна чи нафтопереробна, все ж вносить
свою частку в загальне забруднення. Молочна промисловість — га -
лузь, підприємства якої вимагають проведення ряду модернізацій -
них робіт для підвищення екологічності виробництва. Викид шкід-
ливих речовин на підприємствах переробки молока пов’язаний
з двома основними факторами: велика кількість водоспоживання та
водовідведення і підвищене виділення вуглекислого газу, одержува-
ного в результаті виробництва. Відведена вода підприємств пере-
робки молока містить велику кількість фізико-хімічних, а також
біологічних забруднювачів, які вимагають проведення очисних
заходів [1]. 

Існують три напрямки розробки заходів по екологізації мо -
лочного виробництва [2]:

– створення раціональних, ресурсозберігаючих технологій з гли -
бокої, повної і комплексної переробкою основної і побічної си -
ровини;

– збір і переробка відходів — вторсировини на харчові та кор -
мові цілі;

– очищення та знешкодження невикористовуваних відходів
згідно природоохоронним вимогам.

Один із напрямків вдосконалення екологічної стратегії на під-
приємствах молокопереробної галузі — це впровадження ресурсоз-
берігаючих технологій з глибокої, повної і комплексної перероб-
кою основної і побічної сировини. 

На підприємствах молочної промисловості основним напрям-
ком підвищення енергоефективності вважається впровадження менш
енергоємного обладнання і способів виробництва, в тому числі
санітарної обробки, сучасних безвідходних технологічних процесів,
інноваційних інженерних методів і систем [1]. В рамках робіт по
зниженню енергоспоживання повинен проводитися аналіз кон-
структивно-технологічних параметрів машин і апаратів, здійсню-
ватися оцінка енергоспоживання на освітлення, вентиляцію, охо-
лодження, опалення.

Одним з резервоємких об’єктів ресурсозбереження молокопе-
реробних підприємств вважаються виробничі відходи. Практично
будь-яке виробництво неможливе без наявності відходів, деякі з яких
можуть використовуватися в подальшій діяльності підприємства
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і служити додатковими джерелами сировини — зменшення або
збільшення витрат.

Отже, підприємства молопереробної галузі для покращення
екологічної стратегії має можливість впровадити систему ресурсоз-
береження. Слід зазначити, що ресурсозбереження можливо здійс-
нювати і без додаткових вкладень капітального характеру, досить
змінити стиль управління всієї господарської діяльності, та націли-
ти на це колектив. 
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Сучасний стан безпеки праці в Україні викликає серйозне
занепокоєння. Згідно статистичних даних Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків та професійних захворювань [1] за
останні 5 років на виробництві загинуло майже 5 тисяч працівників
і понад 85 тисяч — травмовано. Основні причини пов’язані з інтен-
сивним старінням основних фондів, зростаючою кількістю фізич-
но і морально застарілого обладнання, машин і механізмів. Крім
того, характерним є масове послаблення трудової та технологічної
дисципліни, ігнорування вимог техніки безпеки як власниками під -
приємств, так і самими працівниками, що, з одного боку, породжує
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безвідповідальність керівників усіх рівнів щодо забезпечення безпеки
праці найманих працівників, з іншого — формує нігілістичне став-
лення працівників до особистої безпеки та безпеки оточуючих [2].

В умовах глобалізації ринку питання забезпечення професійної
безпеки, гігієни праці, збереження життя і здоров’я працівників є
актуальним для всіх країн і організацій, оскільки конкурентнос-
проможність продукції та послуг визначається показниками якості,
відповідності технічним регламентам. Постійне підвищення якості
товару передбачає контроль усіх етапів його виробництва, що мож-
ливо на основі системного підходу.

Сьогодні виробничі компанії прагнуть, з одного боку, зменшити
витрати, пов’язані з охороною здоров’я та безпекою праці, з ін шого
боку — підвищити безпеку виробництва, ефективно керуючи
пов’язаними з ним ризиками для людини, і одночасно поліпшити
корпоративний імідж. З цією метою, компанії активно впроваджують
у себе системи управління гігієною і безпекою праці (ГіБП) та здо-
ров’ям працівників, орієнтуючись на вимоги міжнародного стандар-
ту OHSAS 18001. Проте, на сьогодняшній день рекомендацій щодо
впровадження процесів безпеки праці для окремих підприємств від-
повідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001 відсутні.

Впровадження системи управління ГіБП починається з при-
йняття рішення вищим керівництвом. Далі розробляється політика
з безпеки праці, яка є письмовою декларацією щодо цілей і заходів
у галузі безпеки праці. Структура впровадження системи управлін-
ня ГіБП приведена на рис.2.

З метою удосконалення системи управління безпекою праці в
рамках системи управління якістю в ДП «Укрметртестстандарт»
розроблено документи, що відповідають вимогам сертифікації
гігієни та безпеки праці відповідно стандарту OHSAS 18001:2010. 
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Бюджетне фінансування лісового господарства, передусім,
необхідне на підприємствах галузі, зосереджених у степових і лісос-
тепових районах, де експлуатаційне рубання лісу з екологічних мір-
кувань майже не проводиться. Однак значна частина суб’єктів
галузі, зокрема в Карпатському регіоні та на Поліссі України воло-
діє наявними можливостями і резервами для створення власної
економічно незалежної фінансової бази.

Для визначення джерел фінансування лісового господарства слід
розглянути основні складові механізму фінансового управління лісо-
користуванням. Так, оподаткування лісової галузі України має фіс-
кальну спрямованість і практично не виконує стимулюючої функції;
недосконалим є порядок сплати підприємствами платежів за спеці-
альне використання лісових ресурсів, оскільки вони надходять до
загального фонду державного бюджету і не спрямовуються на вико-
нання лісогосподарських заходів; розмір надходжень за спеціальне
використання лісових ресурсів необхідно підвищити до рівня, який
компенсуватиме витрати державного бюджету на ведення лісового
господарства та на утримання Держлісагенства з його установами.

Таким чином, для забезпечення лісової галузі необхідними фі -
нансовими ресурсами на проведення лісогосподарських робіт (збе-
реження екосистемних та захисних функцій) пропонується здійс -
нити такі заходи: 

– заміна податку на прибуток лісового господарства податком
з обороту від реалізації лісопродукції за мінімальною ставкою. При
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цьому слід звільняти від оподаткування доходи, які спрямовуються
на лісокультурні роботи, а також цільові надходження з державно-
го та місцевого бюджетів на лісове господарство;

– спрямування податку на додану вартість від реалізованої
лісопродукції на фінансування заходів, які сприятимуть збалансо-
ваному лісокористуванню. Разом з тим, податок на додану вартість,
який підлягає сплаті до бюджету лісогосподарськими підприєм-
ствами, повинен перераховуватися у Лісовий фонд для подальшого
інвестування в лісогосподарські заходи;

– запровадити замість збору за спеціальне використання лісо-
вих ресурсів стягнення лісового (земельного) податку.

Фінансові ресурси, що виділяються з державного та місцевих
бюджетів України, мають здебільшого цільовий характер та по в’я зані
переважно із реалізацією загальнодержавних, регіональних і місце-
вих програм, спрямованих на підвищення продуктивності лісів,
поліпшення їх якісного складу, забезпечення охорони, захисту та
відтворення. На практиці це означає отримання галуззю фінансо-
вих коштів в останню чергу, після задоволення фінансових потреб
більш значимих для держави бюджетних галузей і видів державної
діяльності. Зважаючи на таку ситуацію в системі державного фінан-
сування на ведення лісового господарства (залишковий принцип
фінансування, низький рівень фінансової підтримки суспільних
функцій лісів тощо), виникає питання щодо ефективності та до -
цільності існуючого механізму для розвитку екологічно збалансо-
ваного використання лісових ресурсів. 

Мова йде не лише про необхідність акумулювання істотних
обсягів грошових коштів на засадах збереження лісового фонду
держави, а й про впровадження управлінських механізмів цільово-
го фінансування, пільгового кредитування та довготермінового
інвестування з метою досягнення задекларованих нормами україн-
ського законодавства цілей збереження, розширеного відтворення
та раціонального використання лісових ресурсів.
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Функціонування фінансів підприємств здійснюється не авто-
матично, а за допомогою цілеспрямованої їх організації. Під
органі зацією фінансів підприємств мають на увазі форми, методи,
способи формування та використання ресурсів, контроль за їх
круго обігом для досягнення економічних цілей згідно з чинними
законодавчими актами. За ринкової економіки господарський
механізм саморозвитку базується на таких основних принципах:
саморегулювання, самоокупність та самофінансування. Цим при-
нципам відповідає комерційний розрахунок, тобто метод ведення
господарювання, що полягає в постійному порівнюванні (у грошо-
вому вираженні) витрат та результатів діяльності. Його метою є
одержання максимального прибутку за мінімальних витрат капіта-
лу та мінімально можливого ризику. Питання про те, що виробля-
ти, як виробляти, для кого виробляти, за ринкових умов для під-
приємств визначається основним орієнтиром — прибутком.

Успішна підприємницька діяльність можлива лише за наявності
достатнього обсягу капіталу. Мобілізація підприємством необхідних
для виконання поставлених перед ним планових завдань фінансо-
вих ресурсів називається фінансуванням. З іншого боку, система
використання різних форм і методів для фінансового забезпечення
функціонування підприємств та досягнення ними поставлених ці -
лей називається фінансовою діяльністю. У широкому значенні під
фінансовою діяльністю розуміють усі заходи, пов’язані з мобіліза-
цією капіталу, його використанням, примноженням (збільшенням
вартості) та поверненням. Інакше кажучи, фінансова діяльність
(у широкому розумінні) включає весь комплекс функціональних
завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і по -
в’язаних з фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим
забезпеченням операційної діяльності суб’єкта господарювання. 

в сучасних умовах Секція 1



В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова
діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своє-
часність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господар-
ської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових
зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання. 

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення
таких основних завдань: 

– фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської
діяльності; 

– пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення
рентабельності та платоспроможності; 

– виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами госпо-
дарювання, бюджетом, банками; 

– мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для
фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення
власного капіталу; 

– контроль за ефективним, цільовим розподілом та викорис-
танням фінансових ресурсів.

З метою ефективного функціонування суб’єкта господарюван-
ня як системи, необхідно чітко визначити перелік його елементів,
а також чітко визначити його галузеві особливості. Це дозволить
виявити найбільш дієві інструменти для досягнення цілей фінансо-
вої діяльності з метою забезпечення безперебійної та ефективної
діяльності суб’єкта підприємництва. Всебічно враховуючи фінан-
сові можливості підприємств, об’єктивно оцінюючи характер внут-
рішніх та зовнішніх факторів, фінансова діяльність забезпечує від-
повідність фінансово-економічних можливостей підприємства
умовам, які склалися на ринку товарів і фінансовому ринку.
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В період переходу до ринкової економіки великого значення
набуває процес активізації інноваційної діяльності. Як свідчить
статистика, багато підприємств не використовує інноваційні роз-
робки через низку факторів, які стримують інноваційну діяльність,
особливо під час фінансової кризи. Інновація — це результат інно-
ваційної діяльності, відображений у вигляді наукових, технічних,
організаційних чи соціально-економічних новинок, котрий може бу -
ти отриманий на будь-якому етапі інноваційного процесу. Можна
виділити декілька груп факторів впливу на інноваційну діяльність,
що сприяють активізації інноваційної діяльності: економічні, орга-
нізаційні, законодавчі та соціальні фактори [1]. Ефективність інно-
ваційної діяльності можна оцінити через конкурентоздатність
нової продукції, успішне представлення її на внутрішньому і зов-
нішньому ринках [2].

Особливістю сучасного етапу розвитку інноваційної діяльності
є утворення в найбільших фірмах єдиних науково-технічних ком-
плексів, що об’єднують в єдиний процес дослідження і виробництво.
Створення цілісних науково-виробничо-збутових систем об’єктив-
но, закономірно обумовлено науково-технічним прогресом і потре-
бами ринкової орієнтації фірми. У зарубіжній практиці накопиче-
ний достатньо великий досвід із застосування податкових стимулів
в Німеччині. Так, у США, Німеччині, Італії, Японії, Бразилії здійс-
нювалось пільгове оподаткування. З метою виходу з кризи було
скасовано оподаткування юридичної форми ризикового капіталу
в США і Японії. Це дозволило країнам стати конкурентоспромож-
ними на світовому ринку товарів та послуг. 

Методологічні та практичні засади інноваційної діяльності
промислових підприємств потребують детального опрацювання,
оскільки зарубіжний досвід у цій сфері не може бути адаптований
в Україні без урахування особливостей розвитку вітчизняної еконо-
міки [3]. Сьогодні інновації стають ключовим чинником розвитку
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для більшості вітчизняних підприємств. Ось чому українські вчені
намагаються обґрунтувати національні інноваційні пріоритети,
знайти дійові механізми залучення й ефективного використання
інновацій. 

Саме інвестиції визначають динаміку у фундаментальних еко-
номічних процесах відтворення, які відбуваються як на рівні госпо-
дарства всієї країни, так і в територіальному розрізі. 

Попередні роки економічних реформ не створили необхідних
умов для примноження та зміцнення інтелектуального потенціалу
українського суспільства, інноваційного розвитку економіки, осво-
єння нових високих технологій, подолання структурних деформа-
цій, успадкованих від адміністративно-командної системи.

Основна увага має бути сконцентрована на розробці концепту-
альних основ, критеріїв, інструментів й механізмів економічної
політики, яка в рамках нинішніх фінансових, структурних та інсти-
туційних обмежень була б спроможною забезпечити зростання
інвестицій у технологічні зміни та належну мотивацію інновацій-
ного процесу підприємств. На жаль, поки що основні питання
зосереджені навколо тактичних проблем бюджетного розподілу,
реформування податкової системи, монетарної політики тощо.
Власне інноваційна складова розвитку залишається переважно
поза увагою фахового наукового аналізу. Тому реальною залишаєть-
ся загроза перетворення поняття «перехід до інноваційної моделі
розвитку» на формальне гасло, відірване від перебігу реального
економічного життя країни.

Враховуючи досвід зарубіжних країн, у вітчизняній практиці для
підвищення рівня конкурентоспроможності на світовому ринку
товарів та послуг необхідно запровадження відповідних методів.
Найбільш суттєвими, на наш погляд, є зниження податкової став-
ки з податку на прибуток в розмірі, встановленому державою на
рівні певної відсоткової ставки в залежності від вартості придбано-
го інноваційного обладнання чи технології; зменшення податкової
ставки для малих та середніх підприємств, які активно використо-
вують та впроваджують інновації; пільгове оподаткування підпри-
ємств, що займаються інноваційною діяльністю; пільгове оподат-
кування прибутку, отриманого в результаті використання патентів,
ліценцій, ноу-хау; покращення організаційної структури підприєм-
ства, швидка адаптація до змін у зовнішньому середовищі; мотива-
ція працівників, що пропонують певні інноваційні розробки, мож-
ливі для використання в подальшій діяльності підприємства.
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Створення міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
стало важливим кроком руху світового економічного співтоварист -
ва до формування прозорої інформаційної бази діяльності господа-
рюючих суб’єктів. Практичне використання МСФЗ та удосконален-
ня методики формування достовірних показників фінансової
звітності згідно з МСФЗ розглядаються представниками облікової
науки та практики як найбільш перспективний шлях задоволення
потреб зовнішніх користувачів. При розробці основних принципів
фінансової звітності та стандартизації облікових методик міжнарод-
них стандартів детально вивчались інтереси інвесторів та акціонерів,
аналізувались національні особливості формування облікових даних.

Застосування МСФЗ істотно розширює межі національних
систем обліку, адже фінансова звітність сформована на їх основі
стає зрозумілою для іноземних партнерів.

Гармонізація національних систем фінансового обліку в сучасних
умовах стала домінуючою тенденцією розвитку організації обліку
в більшості держав світу. Це пояснюється тим, що діяльність багатьох
великих компаній промислово розвинутих країн виходить за межі на -
ціональних кордонів. Глобалізація ринків капіталу та збуту товарів,
універсальність дії багатьох фінансових інструментів створюють умо ви
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для комерційних підприємств, банків та інших господарських орга-
нізацій до міжнародного співробітництва на взаємній довірі.

Використання МСФЗ у практичній діяльності українських під-
приємств дасть можливість сформувати прозору та зрозумілу інфор -
мацію для користувачів усіх рівнів, залучити фінансові та кредитні
ресурси для розвитку та розширення діяльності, за даними аналізу
достовірної звітності накреслити шляхи оптимізації комерційної
діяльності, буде рушійною силою для підвищення ефективності сис-
теми управління підприємством та одержання переваг в конкурен-
тній боротьбі. Впровадження МСФЗ у практику українських підпри-
ємств має не лише економічне але й суспільне значення, оскільки
достовірна інформація дозволяє приймати більш обґрунтовані
рішення на рівні галузей та країни в цілому, забезпечує ефективне
вкладення ресурсів для одержання кінцевих фінансових результатів.

Організація обліку за принципами МСФЗ є необхідною умо-
вою залучення господарюючого суб’єкта до міжнародних ринків
капіталу, що забезпечується його повною відкритістю перед інвес-
торами з питань обсягів фінансових ресурсів та шляхів їх ефектив-
ного використання. 

МСФЗ містять мінімальний перелік вимог до організації облі-
ку та гармонізації національних систем рахівництва. В першу чергу
вони регламентують загальні принципи ведення обліку, склад і
зміст фінансової звітності, а також загальні правила ведення обліку
окремих об’єктів (запаси, кошти, інвестиції, активи тощо).

Проте, міжнародні стандарти вимагають переорієнтації норма-
тивного регулювання облікового процесу на звітність, органічного
поєднання законодавчих актів з професійними рекомендаціями
бухгалтерських асоціацій, спілок та інших громадських організацій.

Реалізація стратегії сприятиме покращенню інвестиційного
клімату в Україні, прозорості ринків капіталу та фінансової звіт-
ності суб’єктів господарювання України, поглибленню міжнарод-
ного співробітництва у сфері бухгалтерського обліку щодо ефек-
тивного запровадження МСФЗ.

Використання облікового досвіду на рівні держави забезпечить
переваги облікової системи як макроекономічної категорії та її
використання з метою оподаткування, державної статистики,
захисту інтересів власників, інвесторів та інших зовнішніх користу-
вачів, які формують економічну основу суспільства.

Таким чином організація обліку — це не лише його ведення на
підприємствах, але й організація його системи в країні та в світі.

84

Секція 1 Економічні перспективи України 



85

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кучмєєв О.О. 
к.пед.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна», 
к.тел. (097)-787-73-16

В умовах сучасності питання безпеки, як на рівні держави, так
і на рівні підприємства є надзвичайно актуальним, пояснення тако-
го явища є стрімке зростанням кількості загроз середовища в якому
вони функціонують. Це в свою чергу вимагає, розробки принципово
нових підходів до забезпечення безпеки. В умовах складних трансфор-
маційних процесах актуальним є застосування дієвих механізмів
управління економічною безпекою підприємства торгівлі. Лише
в умовах безпеки підприємство має можливість контролювати
використання своїх ресурсів, що забезпечують його сталий еконо-
мічний розвиток та сприятливий інвестиційний клімат. Т.Б. Ку зен ко,
під економічною безпекою підприємства розуміє стан ефективного
використання його ресурсів і існуючих ринкових можливостей, що
дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім загрозам і забезпечува-
ти його тривале виживання і стійкий розвиток на ринку відповідно
до обраної місії [1]. 

Отже, важливим є визначення цілей, що сприятиме досягнен-
ню головної мети економічної безпеки підприємства торгівлі:
дотримання достатнього рівня незалежності і стійкості діяльності
підприємства; наявність ефективного менеджменту та дієвої систе-
ми управління на всіх її рівнях; мінімізація впливу на діяльність
підприємства зовнішнього середовища та зниження рівня ризиків
і загроз; збереження комерційної таємниці підприємства та його
інформаційна захищеність; забезпечення конкурентоспроможності
підприємства та нейтралізація впливу дії недобросовісних конку-
рентів; збалансованість фінансових ресурсів підприємства. Еко но -
міч не зростання підприємства та його стабільний розвиток забез-
печується шляхом впровадження ефективної системи фінансової
безпеки. Діяльність підприємств торгівлі в умовах швидкої зміни
зовнішнього середовища їх функціонування вимагає досягнення
належного рівня фінансової стійкості. Тому, актуальним сьогодні
є розгляд питання фінансової безпеки підприємства торгівлі. 

Стабільний розвиток підприємства торгівлі неможливо забез-
печити без розробки та впровадження стратегії фінансової безпеки.

в сучасних умовах Секція 1



В нинішніх умовах нестабільності належний її рівень досягається за
рахунок поетапних дій, а саме: виявлення потенційних загроз та
ризиків, що виникають в процесі діяльності; визначення критеріїв,
що відповідатимуть достатньому рівню фінансової безпеки; впро-
вадження системи моніторингу, що дозволить швидко відреагувати
на можливе зниження рівня фінансової безпеки; розробки заходів,
що забезпечуватимуть досягнення найвищого рівня фінансової
безпеки; оцінки і аналізу проведених заходів, що сприятиме їх
покращенню у разі необхідності.
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Сутність фінансової безпеки на думку В. М. Гейця полягає в нор-
мальному функціонуванні економічної системи взагалі, у можливос-
ті нормальної роботи внутрішньої економічної системи та безболіс-
ному включенні її до світової економічної системи [1]. Разом з тим
стан фінансової системи України з позиції ефективності управління
і регулювання державними фінансами, стабільності національної
грошової одиниці, ефективності податкової системи, сприятливого
інвестиційного клімату, що створює умови для збереження цілісності
та єдності фінансової системи викликає загрозу її фінансової безпеки. 
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З 2014 р. в Україні посилився дисбаланс державних фінансів.
Дефіцит консолідованого бюджету оцінюється на рівні 5–6% ВВП
насамперед унаслідок економічної кризи та втрати бази оподатку-
вання Донбасу. Водночас зросли видатки держбюджету, пов’язані із
«до капіталізацією» НАК «Нафтогаз», покриттям дефіциту Пен сій -
ного фонду. За таких умов сукупний дефіцит державних фінансів
перевищив 10% ВВП [2].

На фоні позитивних економічних зрушень (зниження місячних
темпів інфляції, успішний перший перегляд програми «Стенд-бай»,
відновлення припливу іноземного капіталу на ринок внутріш ніх
запозичень) відбувалися значні коливання курсу на валютному
ринку та погіршення динаміки депозитів. Значна частина обсягу
коштів із підтримки ліквідності банків унаслідок відпливу вкладів
трансформувалася в готівку поза банками. Реформування податко-
вої системи проводилось протягом останніх років. Створення
ефективної податкової системи — це не тільки практична, а й велика
наукова проблема. Вона потребує глибокого аналізу господарсько-
го життя в державі, доходів населення і підприємницьких струк тур,
бюджету сім’ї. Лише за такими даними можна дійти висновку щодо
доцільності введення того чи іншого податку, спрогнозувати його
вплив на економічні та соціальні процеси. Узагальнюючи проведе-
ні дослідження, на наш погляд, найбільш пріоритетними заходами
щодо зміцнення фінансової безпеки України повинні бути: рефор-
мування бюджетного процесу, в аспекті удосконалення результа-
тивності бюджетних витрат за рахунок застосування програмно-
цільових засад діяльності; розробка поетапної стратегії скорочення
бюджетного дефіциту за рахунок нарощення власного доходного
потенціалу; зменшення зовнішнього боргу України шляхом прямо-
го зменшення чистих зовнішніх запозичень уряду та погашення
довгострокових запозичень реального сектору економіки; впровад-
ження виваженої грошово-кредитної політики, стабілізації рівня
національної грошової одиниці, зниження рівня інфляції; припи-
нення відтоку капіталу за кордон за допомогою створення сприят-
ливих умов для репатріації вивезеного капіталу; розробка ефектив-
ної системи державного регулювання ринків капіталу, посилення
контролю за дотриманням вимог законодавства.
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Розвиток аграрних підприємств багато в чому визначається рів -
нем їх забезпечення фінансовими ресурсами. Однією з найважливі-
ших проблем, з якою стикаються вітчизняні підприємства, є недос-
татня ефективність формування та використання фінансових
ресурсів. одне сучасне підприємство не може дозволити собі такої
розкоші, щоб спочатку залучати кошти, а потім перетворювати їх
у фінансові ресурси для подальшого використання. По-перше, жодна
копійка не надходить до підприємства просто так. Обов’язково проти
кожної копійки, залученої підприємством, виступає або товар, або
його зобов’язання у вигляді цінних паперів. І по-друге, кожну ко пій -
ку підприємство намагається залучити під прогнозований раніше
напрям розвитку. Також підприємства в сучасних умовах не можуть
тримати довго на розрахункових рахунках залучені кошти або ж
формувати спочатку спеціальні фонди з них, а вже потім вкладати
в реальні основні й оборотні засоби. Чим швидше підприємства
пустять в обіг кошти, тим більшу величину доходу і прибутку вони
зможуть отримати в майбутньому. Фінансові ресурси виступають
основою для створення необхідних для нормальної господарської
діяльності грошових фондів: статутного капіталу, резервного капіта лу,
фонду накопичення та споживання, фонду оплати праці, амор ти -
заційного фонду тощо.

Особливої уваги заслуговують джерела формування фінансо-
вих ресурсів, оскільки ці ресурси виступають економічною осно-
вою діяльності підприємства. Відомо, що джерелами формування
фінансових ресурсів аграрних підприємств є: 1) власні фінансові
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ресурси (статутний капітал; бюджетні кошти передані в розпоряд-
ження підприємству; кошти за акредитиви отримані без вимоги їх
повернення; амортизаційні відрахування; чистий прибуток; внески
засновників та поповнення статутного фонду); 2) залучені кошти
(надходження коштів від емісії цінних паперів; заборгованість за
платежами до бюджету; перевищення кредиторської заборгованос-
ті над дебіторською); 3) позикові кошти (довгострокові та корот-
кострокові кредити банків; кредитні інвестиції; бюджетні кошти,
що надаються на умовах повернення). У відповідності із міжнародни-
ми стандартами фінансової звітності до власних коштів відносяться
акціонерний капітал і нерозподілений прибуток. Нерозподілений
прибуток дорівнює прибутку після сплати податків (чистому при-
бутку) за мінусом відрахувань до резервного фонду (створюється
відповідно до чинного законодавства України і Статуту підприєм-
ства) та сплати дивідендів. Він являє собою зростання акціонерно-
го капіталу, яке відбувається протягом облікового періоду за раху-
нок діяльності підприємства. Прибутки зростають, якщо: доходи
підприємства зростають, а витрати залишаються незмінними або
зменшуються; доходи підприємства залишаються незмінними, а ви -
трати зменшуються. Ці залежності варто враховувати, розробляючи
перспективні плани діяльності підприємства. 

Висновки. Усе вище зазначене дає підстави стверджувати, що
формування, управління та регулювання фінансовими ресурсами —
складна справа, яка потребує від усіх служб та керівників підпри-
ємств здійснення перетворень та оптимізації діяльності. Тому, удос-
коналення управління фінансовими ресурсами підприємств слід
розглядати як один із головних чинників підвищення ефективнос-
ті будь-якої виробничо-господарської діяльності. Від цього зале-
жить поліпшення позиції підприємства в конкурентній боротьбі,
стабільне функціонування та динамічний розвиток.

в сучасних умовах Секція 1
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Сучасний стан економічного розвитку суб’єктів господарювання
характеризується нестабільністю та суттєвим впливом чинників зов-
нішнього середовища, що у свою чергу впливає на зниження фінан-
сової стабільності підприємств, зростання ймовірності банкрутства,
погіршення загальної макроекономічної ситуації в країні. Особливо
актуальною дана проблема є у періоди економічних коливань, а ос -
новною метою фінансового управління виступає збереження прибут-
ковості підприємства. Саме за таких умов одним із ключових факто-
рів довгострокової стабільності стає належна організація управління
фінансовою безпекою як основи збереження вартості компанії. 

Поняття фінансової безпеки увійшло у наукове коло дослід-
жень порівняно недавно. Проте можемо спостерігати існування
різних підходів до визначення сутності даного поняття. Якщо їх
узагальнити, то можна зробити наступний висновок. 

Фінансова безпека підприємства — складова економічної без-
пеки підприємства, що: дає змогу забезпечити фінансову стійкість,
платоспроможність, ліквідність та фінансову незалежність підприєм-
ства у довготерміновому періоді; забезпечує оптимальне залучення та
ефективне використання фінансових ресурсів підприємства; дає
змогу ідентифікувати небезпеки і загрози стану підприємства та роз-
робляти заходи для їх вчасного усунення; дає змогу самостійно роз-
робляти і запроваджувати фінансову стратегію; повинна бути оцінена
кількісними та якісними показниками, які мають граничні значення.

Більшість науковців, які вивчають питання фінансової безпеки
підприємств, мають спільну думку щодо її функціональних цілей та
відносять до них: 

1) забезпечення високої фінансової ефективності роботи; 
2) підтримка фінансової стійкості та незалежності підприємства; 
3) забезпечення високої ліквідності активів; 
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4) забезпечення захисту інформаційного поля і комерційної та -
ємниці; 

5) ефективна організація безпеки капіталу та майна підприєм-
ства, а також його комерційних інтересів.

Забезпечення відповідного рівня фінансової безпеки потребує
стратегічного підходу до управління фінансовою безпекою підпри-
ємства і передбачає здійснення певних етапів управління:

1) ідентифікація небезпек і загроз підприємства;
2) визначення або коригування індикаторів фінансової безпеки

підприємства залежно від зміни стану зовнішнього середовища,
цілей і завдань підприємства;

3) розробка системи моніторингу фінансової безпеки;
4) розробка заходів, спрямованих на забезпечення фінансової

безпеки підприємств як у короткостроковому, так і у довгостроко-
вому періодах;

5) контроль за вжитими заходами;
6) аналіз вжитих заходів, їх оцінювання, коригування.
Узагальнюючи наведене, можна зробити висновок, що фінансова

безпека — це стан найбільш ефективного використання економічних
ресурсів підприємства, виражений у найкращих значеннях фінансо-
вих показників, які мають сприяти фінансовому розвитку підприєм-
ства. Для забезпечення фінансової безпеки на підприємстві повинен
застосовуватися системний підхід до управління, що має охопити діаг-
ностування стану підприємства, прогнозування можливих загроз та
здійснення низки заходів по забезпеченню стабільності системи
фінансової зокрема та економічної безпеки підприємства в цілому.

КАПІТАЛ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Лисиціна І.І.
І курс магістратури, група ЗФН-71/17/09, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна», 

к.тел. (097)-520-26-23
Науковий керівник: Бахур Н.В., ст. викладач, 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Збільшення рівня капіталізації банків України повинне бути
основною складовою у стратегії їхнього зростання. Рівень капіталі-
зації банківських установ в Україні визначається величиною влас-
ного (статутного) капіталу.
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Зарубіжний досвід у нарощенні капіталізації банківських сис-
тем свідчить про те, що зростання капіталу комерційних банків
є позитивним фактором, який відповідним чином впливає на еко-
номічну систему країни, фінансово підтримуючи її функціонуван-
ня. Для зростання капіталізації банківських установ при цьому
використовуються різні методи [2].

Наприклад, у США підвищення банківської капіталізації най-
частіше відбувається шляхом поглинання дрібних банківських
установ великими, а також злиття банків з великими капіталами.
Банки США нарощують капітал також шляхом додаткового випус-
ку акцій та субординованих облігацій і збільшення фонду перероз-
поділеного прибутку. 

З огляду на значні обсяги докапіталізації ряду банківських уста-
нов та виключення з порядку розрахунку статистичних показників
НБУ банків, що визнано неплатоспроможними, обсяг власного
капіталу БСУ протягом 2016 року збільшився на 19,4% та станом на
01.01.2017 р. складає 123,78 млрд. грн. Адекватність регулятивного
капіталу станом на 01.01.2017 р. є дещо вищою за граничний міні-
мум (10%) та складає 13% [2]. 

Однією з великих проблем банківського сектору України є не -
можливість оцінки капіталізації банківських установ через ринкову
вартість їх цінних паперів, оскільки Україні майже відсутній повно-
цінний фондовий ринок. До того ж українські банки майже не
використовують такий спосіб нарощення капіталізації як первинне
публічне розміщення акцій [1]. 

Можливими шляхами підвищення рівня капіталізації банків є: 
– збільшення капіталу за рахунок розміщення акцій власної

емісії; 
– збільшення показника адекватності капіталу через консолі-

дацію банківської системи (злиття, приєднання банків, реорга ні за -
ція банків, тощо); 

– збільшення капіталу за рахунок субординованого боргу шля-
хом випуску депозитних сертифікатів, банківських облігацій та
єврооблігацій); 

– збільшення капіталу за рахунок прибутку. 
Іншим напрямком зростання капіталізації банківської системи

України є залучення у статутні капітали комерційних банків грошо-
вих коштів населення. 

Враховуючи, що не всі банківські установи зможуть виконати
графік підвищення обсягу статутного капіталу, варто очікувати, що
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частина установ прийме рішення про об’єднання з іншими гравця-
ми на ринку, або про припинення діяльності та ліквідацію.
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Характер і спосіб функціонування економіки визначається рів-
нем соціально-економічного розвитку країни. 

Соціально-економічний розвиток — це процес безупинної змі -
ни матеріального базису виробництва а також усієї сукупності різ-
номанітних відносин між економічними суб’єктами, соціальними
групами населення; складний суперечливий процес, у якому взає-
модіють позитивні і негативні фактори, а періоди прогресу зміню-
ються періодами регресу [1].

З-поміж класичних факторів економічного зростання, а саме:
збільшення обсягу інвестицій при наявному рівні техніки; збіль-
шення кількості працівників; збільшення обсягу використовуваної
сировини, матеріалів, палива; прискорення науково-технічного
прогресу (упровадження нової техніки і технологій шляхом онов-
лення основного капіталу); підвищення кваліфікації працівників;
поліпшення використання основних і оборотних фондів; поліп-
шення організації виробництва [2, с. 156], сьогодні, внаслідок якіс-
них змін у структурі національних економік і світової економічної
системи у цілому, виникає потреба у виокремленні нових фактор-
них елементів економічного зростання, таких як технічному про-
гресі; затраті капіталу; освіті й професійній підготовці кадрів; еко-
номії, зумовленої масштабами виробництв; покращенні розподілу
ресурсів, організації виробництва; забезпеченості країни різнома-
нітними природними ресурсами; кількості та якості земельних
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угідь; кліматичних умов; соціальної, культурної, політичної атмос-
фери і навіть національних традиціях.

Динамізм економічних процесів, загострення конкурентних
відносин, нестабільність економічних інститутів, фінансова напру-
га і складність структурних зрушень створюють обмеження еконо-
міки. Це обумовлює необхідність аналізу умов та факторів, що пе -
решкоджають ефективному функціонуванню економіки, її сталому
розвитку, а також розробки і вжиття дієвих заходів щодо зниження
рівня загроз безпеці базових видів економічної діяльності. В свою
чергу, ігнорування умов зростання економіки призведе до деструк-
тивних факторів, породження нестійкого стану внутрішнього та
зовнішнього ринків, помилок в регулюванні реформаційних про-
цесів, порушення відтворювальних пропорцій та структурних дис-
балансів в економічній системі.

Найвпливовішими факторами поліпшення стану економіки Ук -
раїни є інвестиції для створення нової продукції, зменшення кре -
дитної ставки за кредитами для цього. Використовуючи цей фак-
тор, можна досягти зростання ВВП. 

Інвестиції на 10 років для будівництва житла збільшують ВВП
будівельників і незначно — ВВП країни. Кредити на 10 років збіль-
шують прибутки будівельників житла, а інших і ВВП країни —
зменшують. 

Уряду доцільно запропонувати банкам зменшити кредитні
ставки за всіма видами інвестиційних кредитів, унаслідок чого
реальний сектор економіки буде розвиватись, бюджет зросте і дер-
жава з бюджету відшкодує банкам збитки [3]. 
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У ринкових умовах господарювання підприємство, як відкрита
система, функціонує у складному зовнішньому середовищі, що ха -
рактеризується нестабільністю та постійною динамікою. Таке сере-
довище змушує керівництво швидко адаптуватися до нових умов,
потребує знання законів розвитку та пошуку шляхів виживання
в ринковій економіці, врахування чинників невизначеності та
нестійкості економічного середовища. Важливого значення набу-
ває економічна безпека всіх суб’єктів підприємницької та інших
видів діяльності. 

Головна мета економічної безпеки підприємства (ЕБП) — забез-
печення найефективнішого функціонування, найпродуктивнішої ро -
боти операційної системи та економічного використання ресурсів,
забезпечення певного рівня трудового життя персоналу та якості
господарських процесів підприємства, а також постійного стимулю-
вати нарощування наявного потенціалу та його стійкого розвитку.
Головними функціональними цілями є: забезпечення високої фі -
нансової ефективності роботи, стійкості та незалежності підприєм-
ства; забезпечення технологічної незалежності та високої конкурен-
тоспроможності його технічного потенціалу; висока ефективність
менеджменту, оптимальність та ефективність його організаційної
структури; високий рівень кваліфікації персоналу та його інтелек-
туального потенціалу; мінімізація шкідливого впливу результатів
виробничої діяльності на довкілля; максимальна правова захище-
ність усіх аспектів діяльності підприємства; захист інформаційного
поля комерційної таємниці та досягнення необхідного рівня інфор-
маційного забезпечення роботи усіх підрозділів; забезпечення без-
пеки персоналу підприємства, його майна, комерційних інтересів. 

Основна та функціональні цілі передбачають формування
необхідних структуроутворюючих елементів та загальної схеми

в сучасних умовах Секція 1



організації ЕБП. Основні функціональні складові: фінансова скла-
дова — досягнення найбільш ефективного використання корпора-
тивних ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, технології
та устаткування); інтелектуальна і кадрова — збереження та розви-
ток інтелектуального потенціалу підприємства, ефективне управ-
ління персоналом; техніко-технологічна — ступінь відповідності
технологій, які використовуються на підприємстві, сучасним світо-
вим аналогам відносно оптимізації витрат ресурсів; правова скла-
дова — всебічне правове забезпечення діяльності підприємства,
дотримання діючого законодавства; інформаційна — ефективне ін -
фор маційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності
підприємства; екологічна — дотримання екологічних норм техно-
логії та випуску продукції, мінімізація втрат підприємства від за -
бруднення довкілля; силова — забезпечення фізичної безпеки
робітників підприємства та збереження його майна [1].

Отже, сутність економічної безпеки полягає в забезпеченні
поступального економічного розвитку суспільства з метою вироб-
ництва необхідних благ та послуг, що задовольняють індивідуальні
та суспільні потреби. В цілому ж для формування якісної системи
забезпечення безпеки підприємства варто використовувати комп -
лексний підхід, за якого будуть максимально враховані всі еконо-
мічні інтереси підприємства. Це дозволить забезпечити виконання
корпоративної стратегії, а відповідно й стратегії економічної безпеки.
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У сучасному суспільстві інноваційна політика набуває рис
стратегії загального розвитку, коли зростання ефективності сус-
пільного виробництва досягається внаслідок зростання і викорис-
тання наукового потенціалу, а економічна політика держави знач-
ною мірою корегується відповідно до пріоритетів національної
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моделі інноваційно-інвестиційного розвитку. Для підвищення
ефективності інноваційних процесів у промисловій галузі України
перш за все необхідне: по-перше, створення та дотримання цивілі-
зованих правил і механізмів взаємовигідної співпраці всіх учасників
цього процесу, по-друге, сприяння та заохочення подальшої розбу-
дови інноваційної інфраструктури. Інноваційна інфраструктура
в Ук раїні є функціональною недорозвинутою, вона не охоплює усі
ланки інноваційного процесу.

Інноваційна інфраструктура є комплексом державних і приват-
них установ та організацій, які забезпечують розвиток і підтримку
всіх стадій інноваційного циклу. До складу інноваційної інфра -
структури належать:

– виробничо-технологічні структури (технопарки, інноваційно-
технологічні центри, бізнес-інкубатори, інноваційно-технологічні
та інжинірингові фірми, фірми, що роблять імпортозаміщаючу
продукцію);

– об’єкти інформаційної системи (аналітичні і статистичні
центри, інформаційні бази і мережі);

– організації по підготовці і перепідготовці кадрів в області
технологічного менеджменту (поява нової категорії фахівців з ко -
мерціалізації результатів НДДКР);

– фінансові структури (позабюджетні, венчурні, страхові фонди,
кредитно-гарантійні організації небанківського сектора, банки, фі -
нансово-промислові групи, орієнтовані на технологічну іннова цій -
ну діяльність);

– система експертизи (центри можуть давати експертні вис -
новки для виробників, інвесторів, страхових служб тощо);

– система патентування, ліцензування і консалтингу з питань
охорони, захисту, оцінки і використання інтелектуальної власності,
оцінки комерціалізації наукових результатів;

– розвинута система сертифікації, стандартизації й акредитації.
Всі учасники інноваційного процесу мають свої цілі і форму-

ють організаційні структури для їх досягнення. Інноваційна діяль-
ність великих і малих підприємств відрізняється, що зумовлено різ-
ною стратегією їхньої діяльності. Відповідно організаційні форми
інноваційної діяльності мають широкі межі: від бізнес-інкубаторів,
які допомагають реалізувати підприємницькі проекти на початко-
вій стадії існування фірми, до стратегічних альянсів, покликаних
реалізувати складні інноваційні проекти, в тому числі міжнародно-
го рівня.

в сучасних умовах Секція 1



Формування інноваційної інфраструктури повинне базуватись
на таких принципах: адекватність інфраструктури рівню розвитку
регіону, відповідність реальним потребам, раціональне територі-
альне розміщення, функціональна концентрація на гострих про-
блемах інноваційної діяльності, доступність послуг для підприєм-
ців (територіальна, інформаційна, вартісна), залучення державних
і недержавних ресурсів.

Тому необхідно здійснювати упорядкування діяльності існую-
чих об’єктів інноваційної інфраструктури та координація процесів
створення і розвитку нових установ, їх організаційне та методичне
забезпечення. Для мотивації бізнесу до інновацій, необхідно ство-
рювати адекватні правові, економічні, податкові механізми, сприяти
розвитку інноваційної інфраструктури. Як найкращим варіантом
розвитку інноваційного середовища є налагодження тісного контак-
ту між державою, безпосередньо зацікавленою в зростанні іннова-
цій, що підвищують соціально-економічне благополуччя громадян,
освітою в особі ВНЗ, що виступають як джерело інноваційних ідей,
і бізнесом, здатним здійснити фінансування інноваційних розробок.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ляшенко В.В. 
старший викладач, 

Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини Університету «Україна», к. тел. (0512) 57-21-55

Стійкий, сталий розвиток національної економіки можливі
лише за умов належного фінансового забезпечення процесів фор-
мування і розвитку інноваційно-орієнтованої економіки. Слабкий
зв’язок систем фінансування, кредитування, інвестування зі стиму-
люванням саме інноваційного розвитку, недостатня державна
фінансова підтримка, відсутність податкових преференцій для
суб’єктів інноваційної діяльності справляють негативний вплив на
становлення інноваційної економіки. 

Інноваційна економіка спрямована на процеси відтворення, на
досягнення технологічної конкурентоспроможності, впроваджен-
ня інновацій, високій ефективності виробництва тощо. Проблема
фінансування інноваційної економіки пов’язана з питанням стій-
кості фінансового сектору, використання нестандартних заходів
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підтримання та зміцнення впливу фінансових інститутів на іннова-
ційний розвиток.

Система фінансового забезпечення розвитку інноваційної еко-
номіки повинна враховувати макроекономічні, політичні та інші
чинники, в тому числі стан та тип фінансової системи в країні. 

Однак, високі інвестиційні ризики втрати вкладеного капіталу,
притаманні інноваційній економіки, створюють бар’єри для при-
ватних інвестицій у цю сферу. Значний рівень ризику та необхід-
ність значних фінансових витрат, які супроводжують інноваційний
процес, обмежує коло підприємств, здатних до повноцінної реалі-
зації програм інноваційного розвитку. До макроекономічних ризи-
ків, які ускладнюють фінансування інновацій у країнах з ринками,
що формуються, відносяться фінансова нестабільність і слабкість
фінансового сектора. Це обмежує доступ до зовнішніх джерел фі -
нансування інноваційної економіки та робить її вартість достатньо
високою. Такі причини й зумовлюють необхідність дослідження
питання фінансового забезпечення розвитку інноваційної еконо-
міки в Україні. При проведенні такого дослідження фінансового
забезпечення інноваційної економіки потрібно чітко ідентифікува-
ти об’єкт фінансування, визначити етапи інноваційного процесу та
обґрунтувати релевантні форми та інструменти фінансування або їх
комбінації для кожного з них. Інноваційну діяльність в інновацій-
ній економіці необхідно розглядати як систему заходів: наукових,
технологічних, виробничих, організаційних, фінансових та комер-
ційних, які в сукупності зумовлюють інновації у вигляді нового або
удосконаленого продукту чи послуги, технології ведення бізнесу.
А ведення такої діяльності доцільне лише тоді, коли очікувана при-
бутковість інноваційної діяльності перевищуватиме прибутковість
традиційних видів економічної діяльності. 

Через високі інвестиційні ризики потенційний попит на
фінансування інновацій не задовольняється пропозицією, що при-
зводить до «фінансового розриву». Подолання фінансових ризиків
інноваційної діяльності, можливе на основі: 

– концентрації капіталу та диверсифікації портфеля іннова-
ційних проектів (спеціалізовані інноваційні фонди, банки розвитку
з державною та змішаною формою власності); 

– перекладання інноваційних ризиків на сторону, яка має до -
стат ній потенціал фінансової стійкості (державні програми фінан-
сової підтримки інновацій, потужні підприємства, ТНК) або може
надати гарантії під інновації. 
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У ринковій економіці інноваційний процес повинен спирати-
ся на конкурентне ринкове середовище, а роль держави полягати у
захисті та фінансовій підтримці підприємств, які взяли на себе
тягар інноваційної ініціативи. Основним завданням державної
політики щодо фінансового забезпечення інноваційної економіки
є пом’якшення інвестиційних ризиків і надання суб’єктам іннова-
ційної діяльності додаткових стимулів, за умови їх участі у фінансу-
ванні проектів власними коштами. 

СТАН РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Малишевська А.О.
ІІ курс, група МО-21, спеціальність «Менеджмент»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна», 
к.тел. (095) 430-87-18

Науковий керівник: Семененко О.В., 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Ринок послуг є складною системою відносин між виробниками
та споживачами послуг, їх господарських зв’язків, соціально-еко-
номічних контактів з різними цільовими аудиторіями в процесі ор га -
нізації купівлі-продажу послуг. Не лише сприяє розвитку виробництва
й окремих видів діяльності, а й стимулює попит на висококваліфі-
ковану працю, нові технології, створює можливості і перспективи
підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Формування ринкової економіки в Україні сприяло розвитку
підприємництва. Але значно ускладнила цей процес загальноеко-
номічна криза, що охопила народне господарство. На початку XXI ст.
підприємства державної, комунальної форм власності продовжу-
ють домінувати на ринку послуг (оздоровчі, освітні, житлово-кому-
нальні послуги тощо). Однак, у країнах з розвинутою ринковою
системою господарювання основою ринку послуг є малі підприєм-
ства, засновані на приватній власності, а частка сфери послуг сягає
60–70% у ВВП країни [1, С.21].

На ринку послуг в Україні у 2014р. із 61,6 тис. зареєстрованих
підприємств — юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів,
основним видом діяльності яких не є надання фінансових послуг,
фактично працювало 58,0 тис. підприємств, або 94,8% загальної
кількості. В І кварталі 2016 р. це значення зросло до 58,3 тис. грн.
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У IV кварталі 2017 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам під-
приємствами сфери послуг, становив 181,8 млрд.грн, що у порівнян-
них цінах становить 100,6% від обсягу відповідного періоду 2016 ро -
ку. При цьому послуги, реалізовані населенню, склали 20,5% від
загального обсягу реалізованих послуг. Структура ВВП України за
галузями характеризується швидким зростанням частка сфери
послуг, що нині перевищує 40% і забезпечує робочі місця 55% зай-
нятих в господарстві країни людей [2].

Проаналізувавши сучасний стан та розвиток ринку послуг в Ук -
раїні можна зробити висновок, що на даному етапі ефективність та
прибутковість цієї сфери залежить від нагальної уваги споживачів
та фінансової підтримки держави, тому розвиток відбувається
досить нестабільно. Найменший, на даний час, рівень розвитку має
ринок послуг пралень та хімчисток, а також ринок послуг ремон-
тних майстерень та ресторанний бізнес. Економічна криза останніх
років негативно позначилась на матеріальному становищі основ-
них верств населення і як наслідок, сприяла зниженню їх купівель-
ної спроможності. 

Також розвиток сфери послуг в Україні також потребує залучен-
ня додаткових інвестицій, в т.ч. іноземних. Залучення іноземного
капіталу забезпечить не тільки надходження необхідних фінансо-
вих ресурсів, але й передових, технічно ефективних методів реалі-
зації послуг, що сприятиме підвищенню їх якості, доступності,
культури обслуговування та в кінцевому рахунку — підвищить кон-
курентоспроможність вітчизняних виробників послуг та значно
зміцнить позиції України в міжнародному обміні послугами.

Отже, сфера послуг в Україні пройшла тривалий час станов-
лення та розвитку, перед тим як вийти на належний рівень. Але так
чи інакше, на розвиток цієї сфери впливає велика кількість різних
факторів, тому ми вважаємо, що насамперед, необхідно, щоб в на -
шій країні екзогенні та ендогенні фактори були стабільними. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ПІДПРИЄМСТВА

Маняк К.В.
ІІ курс, група ОА-21, спеціальність «Облік і оподаткування»,
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Проблеми обліково-інформаційного забезпечення процесу га -
ран тування економічної безпеки сьогодні постають перед всіма
суб’єктами господарювання. Високий рівень невизначеності умов
функ ціонування підприємств вимагає постійного вдосконалення
методики збирання, узагальнення, накопичення та аналізу інформа-
ції про зміни зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства
з метою підготовки інформаційного підґрунтя для прийняття адекват -
них до ситуацій рішень для забезпечення безпечних умов розвитку. 

Для формування методичних засад здійснення обліково-аналі-
тичного забезпечення процесу гарантування економічної безпеки
підприємства необхідно визначити сутність поняття «обліково-
аналітичне забезпечення». 

Обліково-аналітичне забезпечення включає інформацію, яку
надає бухгалтерський облік, та інформацію, яка створюється із за -
стосуванням методів статистичного та економічного аналізу. Тому
обліково-аналітичні дані мають відповідати таким вимогам: 

– чітко та достовірно відображати в бухгалтерський та управ-
лінській звітності всі господарські операції, що здійснюються на
підприємстві; 

– подавати суб’єктам безпеки інформацію про поточний рі -
вень економічної безпеки шляхом розрахунку найважливіших якіс-
них та кількісних показників; 

– виявляти, ідентифікувати та відстежувати розвиток внутріш-
ніх та зовнішніх викликів, ризиків та загроз; 

– запобігати витоку конфіденційної інформації; 
– формувати інформаційну базу для прийняття рішень у про-

цесі управління економічною безпекою підприємства. 
Зміст обліково-аналітичного забезпечення процесу гаранту-

вання економічної безпеки підприємства визначається об’єктив-
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ними та суб’єктивними факторами, зокрема, галузевими особливос-
ті діяльності підприємства, організаційно-правовою формою функ -
ціонування, обсягом і ступенем диверсифікації фінансово-госпо-
дарської діяльності. Отже, пріоритетність тих чи інших джерел
облі ково-аналітичного забезпечення в системі формування еконо-
мічної безпеки на окремо взятому підприємстві має встановлюва-
тись індивідуально, відповідно до специфіки діяльності та умов
ведення бізнесу. 

Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення — цілісна
система, що ґрунтується на даних оперативного, статистичного,
фінансового й управлінського обліку, і використовує для економіч-
ного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види інфор-
мації через застосування аналітичних і економіко-математичних
методів дослідження, що уможливлює формування інформаційної
бази для прийняття управлінських рішень. 

Мета створення системи обліково-аналітичного забезпечення
на підприємстві полягає в об’єднанні облікових та аналітичних
операцій в єдиний процес, виконанні оперативного мікроаналізу,
забезпеченні безперервності цього процесу і використанні його
результатів для формування інформаційної бази для прийняття
управлінських рішень. 

Порядок та етапи здійснення обліково-аналітичного забезпе-
чення в системі економічної безпеки встановлюються підприємством
з врахуванням особливостей організації його діяльності та форми
власності на такими основними напрямами: інформаційне забез-
печення прийняття рішень; моніторинг рівня безпеки; виявлення
та ідентифікація проявів та розвитку ключових внутрішніх і зов-
нішніх загроз та ризиків; подання достовірної інформації про наяв-
ні ресурси; надання інформації про рівень агресивності зовнішньо-
го середовища; узгодження економічних інтересів підприємства.

в сучасних умовах Секція 1



МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА
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Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Найважливішою характеристикою фінансового стану підпри-
ємства є його платоспроможність або стійкість діяльності з позиції
довгострокової перспективи та стратегічного менеджменту.

Необхідність аналізу стану ліквідності підприємств у ринкових
умовах зумовлюється насамперед тим, що жодне з них у цих умовах
не застраховане від банкрутства, тобто становища, коли воно не може
розрахуватися за своїми боргами і зазнає фінансового краху. Перш
ніж аналізувати ліквідність заборгованості підприємства необхідно
з’ясувати: чи існують обмеження в свободі розпорядження активами;
можливість швидкої втрати цінності активу внаслідок його мораль-
ного або фізичного зносу; доступ активів для поточного зобов’язан-
ня; контрольованість активів; наявність умовних зобов’язань.

Аналіз ліквідності проводиться за допомогою системи показ-
ників, при цьому вчені-економісти використовують неоднакові
методики аналізу, які відрізняються кількістю показників та різною
їх направленістю. Відмінності у методичних підходах ускладнюють
розрахунок ліквідності, що призводить до труднощів у намаганні
визначити фінансові позиції підприємства по відношенню до своїх
конкурентів [1]. Аналіз ліквідності здійснюється за допомогою
показників: коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта швид-
кої ліквідності, коефіцієнта покриття. Однак у показників ліквід-
ності є недоліки, до основних з яких можна віднести: статичність;
коефіцієнти не дають реальної картини стану ліквідності; можли-
вість підвищення показників за рахунок «неліквідної» дебіторської
заборгованості; в сучасних умовах в Україні відсутні орієнтовні
(нормативні) величини зазначених коефіцієнтів [2]. Більш точним
індикатором оцінки ліквідності підприємства може виступати кое-
фіцієнт операційної ліквідності. На першому етапі вводимо коефі-
цієнт дозрівання заборгованості і-ї групи (Сі), який визначається
відношенням 1/ ti, де ti — період, який залишився до сплати і-ї
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групи. На другому етапі розраховуємо середню швидкість дозріван-
ня всіх поточних зобов’язань, за формулою 1.

SСі · КЗі, (1)
де КЗі — сума і-ї групи кредиторської заборгованості підприємства.

Третім етапом буде оцінка середньої швидкості конвертованос-
ті поточних активів в грошові кошти, яка розраховується за
формулою 2.

SЛі · Аі, (2)
де Аі — сума і-го виду поточних активів.

Останнім етапом є розрахунок коефіцієнта операційної ліквід-
ності, за формулою 3, шляхом відношення середньої швидкості
конвертованості поточних активів в грошові кошти і середню
швидкість дозрівання всіх поточних зобов’язань.

SЛі · А / SСі·КЗі. (3)
Коефіцієнт операційної ліквідності більш реалістично відобра-

жає ліквідність та платоспроможність підприємства з врахуванням
рівня конвертованості активів та термінів настання погашення
заборгованості. 

Система статистичних показників ліквідності, які традиційно
використовуються в економічній літературі являються моменталь-
ним знімком стану оборотних активів і їх співвідношення з поточ-
ною заборгованістю. У відповідності з цією практикою стан ліквід-
ності підприємства жорстко детермінований об’ємом і структурою
чистого оборотного капіталу [3]. Розпізнавання ліквідності є мо -
ментом, від якого залежить весь процес управління ліквідністю. На
цьому рівні зачіпаються всі баланси і положення на рівні всього
підприємства. Розпізнавання ліквідності є, перш за все, функцією
збору даних і не включає фактичний рух або використання фондів.
Оптимізація ліквідності є процесом управління ліквідністю, що
продовжує його. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ
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Ринковий успіх відтепер є головним критерієм оцінки діяль-
ності вітчизняних підприємств. В свою чергу уряд Китаю заправа-
див програму міждержавної співпраці — це проект «Один пояс,
один шлях», а ринкові можливості зумовлюються правильно роз-
робленою і послідовно здійснюваною товарною політикою. 

Передбачено відродження Великого Шовкового шляху, мета
якого створити новий глобальний порядок за китайських правил та
очолити глобалізацію. 

Заплановано інвестувати у рамках проекту від 10 до 50 млрд.
дол. у розвиток інфраструктури країн-учасниць, а Україна підписа-
ла меморандум про порозуміння з китайською стороною. Саме на
основі вивчення ринку і перспектив його розвитку підприємства
наших країн отримують початкову інформацію для вирішення
питань, пов’язаних з формуванням асортименту, його управлінням
і вдосконаленням. Для вирішення завдань товарного напрямку на
будь-якому господарському рівні необхідний стратегічний підхід.
Це означає, що будь-яке рішення у вказаній області повинно ухва-
люватися не тільки з погляду поточних інтересів, але і з урахуван-
ням того, чи воно відповідає кінцевій меті. Широкий асортимент
дозволяє диверсифікувати продукцію; орієнтуватися на різні вимо-
ги споживачів і стимулювати здійснення покупок в одному місці.
Одночасно він вимагає вкладення ресурсів і знань. 

Інформаційний інструментарій комерційної діяльності — це, по
суті, його буквар, який повинен бути освоєним кожним, хто взявся
за цю справу. Вивчення ринку — важлива функція комерційної
діяльності, в результаті реалізації якої, підбираються потенційні
покупці. Задля успішного орієнтування виробництва на вимоги
ринку, потрібно всесторонньо знати саме підприємства. 

Планування номенклатури і асортименту продукції може і по -
винно базуватися на знанні підприємцем потреб ринку і його стану.
Використовується безліч визначень, присвячених маркетингу. В су -
купності всі вони, не дивлячись на різноманіття формулювань, зво-
дяться до однієї думки вивчення ринку, аналіз попиту, прогноз про-
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дажів, забезпечення якнайповнішого задоволення суспільних по -
треб. Задоволення ж, у свою чергу, досягається розробкою і вироб-
ництвом відповідних попиту, що склався, і нових товарів, налаго -
дженням комунікацій збуту продукції, створенням служб сервісу,
супроводжуючих процес використання товару. нь в різні категорії
продукції. 

Таблиця 1.
Світові рейтинги України та Китаю у 2016–2017 рр.

* складено за даними Global Comppettveness Snfex, 2016–2017

Таким чином, не дивлячись на євро інтеграційне спрямування
офіційної політики економіки України, співпраця з Китаєм є
нагальним та стратегічно важливим пріоритетом для нашої країни,
а ключові напрями економічного співробітництва сконцентровані
в агропромисловому секторі, науково-технічному та техніко-еко-
номічному, в сфері освіти, культури, аерокосмічній, фінансовій
галузях і дорожній інфраструктурі.

в сучасних умовах Секція 1

Рейтинг Китай Україна

ВВП за паритетом купівельної спроможності, 2016 2 65

Світовий експортер, 2016 1 57

Світовий імпортер, 2016 2 55

Величина економіки, 2016 2 65

Глобальний інноваційний індекс, 2016 25 56

Індекс сприйняття корупції, 2016 79 131

Індекс конкурентоспроможності, 2016–2017 28 85

Індекс економічної свободи, 2017 111 166

Легкість ведення бізнесу 78 80

Глобальний індекс щастя,2017 79 132
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Організація управління кредитним портфелем банку передба-
чає визначення організаційних структур і персоналій, відповідальних
за управління кредитним портфелем, їх обов’язки, повноваження,
відповідальність, посадові інструкції тощо. Як правило, організація
управління кредитним портфелем банку включає наступне [1, с. 311]:

– розподіл обов’язків і повноважень між відповідними підроз-
ділами банку, які в тій чи іншій мірі беруть участь в кредитному
процесі;

– порядок авторизації кредитування;
– забезпечення певних вимог до складання необхідних звітних

матеріалів та оформлення документації;
– порядок документообігу при здійсненні кредитного процесу;
– інформаційне забезпечення;
– технічне забезпечення кредитного процесу.
Беручи до уваги всю значимість і необхідність формування кре-

дитного портфеля, для успішного і конкурентоспроможного фун-
кціонування банку, є важливим створення і включення в кредитну
роботу банку управління по роботі з потенційними позичальниками
або маркетингового управління, у обов’язки якого входить активне
управління потенційним кредитним портфелем банку в координа-
ції з іншими підрозділами банку.

Важливим джерелом інформаційного забезпечення банку є його
фінансова звітність. Крім стандартної звітності, існує специфічна
звітність, яка стосується кредитної діяльності банку та формування
його кредитного портфелю.

Звітність, що характеризує кредитні операції комерційних бан-
ків, охоплює: звіт про кредитний портфель (місячний); квартальний
звіт про класифіковані активи; дві форми — щоденна і місячна, що
містять інформацію про суми і процентні ставки за кредитами; дві
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місячні форми звітності, що містять інформацію про нарахування
процентів на активи; дві тижневі форми про заборгованість за креди-
тами клієнтів — резидентів України, які характеризують стан забор-
гованості за кредитами, що надаються суб’єктам господарювання
відповідно за галузями економіки та формами власності, а також за
видами економічної діяльності; місячний звіт про заборгованість за
пролонгованими кредитами; низка форм місячної звітності, кожна
з яких характеризує заборгованість за кредитами під конкретним
кутом зору: за галузями економіки; видами економічної діяльності;
секторами економіки; цільовим спрямуванням; за формами власності.

Постановка цілей і завдань банку при організації управління
кредитним портфелем конкретизуються в нормативах, лімітах, у вста-
новленні пріоритетів при виборі напрямків надання кредитів та
видів кредитних продуктів і т.д. Організація управління кредитним
портфелем банку повинна відображати взаємопов’язану зміну ці лей,
завдань, структури та функцій управлінської системи [2, с. 160].
Організаційна структура кредитної функції в кожному конкретно-
му банку має особливості, що визначаються розмірами, можливос-
тями банку, а також потребами клієнтури.

Таким чином, за рахунок ефективної організації процесу управ -
ління є можливість до скорочення витрат, а значить до збільшення
доходів банку. Для персоналу банку ефективна організація процесу
управління свідчить про гарантію зайнятості та зростання по служ-
бі, а для клієнта банку — впевненість і знання того, що можна очі-
кувати від даного банку. Але незважаючи на це, у сучасних еконо-
мічних умовах організаційна структура управління кредитним
портфелем банку має бути гнучкою і реагувати на різні зміни та
події. Тому кредитна політика будь-якого банку регулярно, як пра-
вило раз на рік, піддається змінам і доповненням, слідом за чим
може змінюватися й організація та інформаційне забезпечення
управління кредитним портфелем банку.
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КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГРАМУВАННЯ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Міхо І.В.
ІІІ курс, група МО-31/16, спеціальність «Менеджмент»,

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна», 
к.тел. (063)-606-26-81

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

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Суть програмування полягає в аналізі стану національної еко-
номіки, виявленні проблем, які не можуть вирішити ринкові меха-
нізми, розробці та реалізації окремих економічних програм.
Головними завданнями програмування є підтримання економічної
рівноваги, вплив на якісне перетворення економіки, стимулюван-
ня її розвитку. Мета державного програмування — досягнення при-
йнятного для держави варіанта розвитку економіки [1, с. 291–294].

Державна програма розвитку економіки (ДПРЕ) є різновидом
цільової короткострокової програми, яка створюється на основі
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення про-
грам економічного і соціального розвитку України» та тісно по -
в’язана з економічними напрямами розвитку країни, які окреслені
в Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 ро ку
та базується на прогнозних сценаріях Прогнозу економічного і со -
ціального розвитку України на 2018–2020 роки.

Через ДПРЕ України забезпечується цілеспрямований вплив
держави на функціонування економіки, при цьому, використову-
ються економічні та директивні методи державного регулятивного
впливу (застосування загальнодержавних норм і нормативів, дер-
жавного контракту, державного інвестування, регулювання цін на
окремі види товарів та послуг, тощо).

Загальна схема розробки короткострокового програмного
документу та його практичної реалізації має такий вигляд: органи
державної влади управління всіх рівнів, виходячи з науково обґрун-
тованих цілей та пріоритетів розвитку, пропорцій та структури еко-
номіки в ринкових умовах, виробляють методи досягнення постав-
леної мети, в яких, головну роль відведено економічним, правовим
та адміністративним важелям. 

Здійснення розробки програми планується за такими етапами:
перший — макроекономічний аналіз розвитку економіки за інтег-
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ральними макроекономічними показниками; другий етап, пов’яза-
ний із моделюванням основних макроекономічних пропорцій,
особлива увага, при цьому, приділяється розробці проекту держав-
ного бюджету на плановий період; третій етап, пов’язаний із визна-
ченням державних потреб у ресурсах, товарах та послугах для до -
сягнення запланованих цілей; четвертий етап це, власне кажучи,
організаційно-економічний механізм реалізації поставлених цілей
через важелі бюджетно-фінансового, грошово-кредитного, ціново-
го та валютного регулювання, систему державного замовлення,
державних контрактів, цільового програмування, тощо [2]. 

Відсутність короткострокового програмного документа може
призвести до неефективного витрачання достатньо обмежених
ресурсів і розбалансування економічної системи. Водночас, гово-
рити про її ефективність можна лише тоді, коли її реалізація буде
розглядатися в досяжній перспективі програмування (1–3 роки).

Література

1. Національна економіка: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна,
Т.Л. Желюк, Т.М. Попович; за ред. А.Ф. Мельник. — К. : Знання, 2011. — 463 с.

2. Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року
[Електронний ресурс] / Єдиний веб-портал органів виконавчої влади
України. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
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Університету «Україна»«
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Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
Університету «Україна»« 

ПАТ «А-БАНК» динамічно розвивається та надає якісні бан-
ківські послуги переважно індивідуальним клієнтам, до 17.06.2013
р. мав статус універсального банку, а з 17.06.2013 р. набув статус
спеціалізованого банку — «ощадний банк».

На 01.01.2017 р. у ПАТ «А-БАНК» обслуговується 376 тис. клі-
єнтів, у т.ч. 357 тис. фізичних осіб (94,8%), кошти фізичних осіб
складають суму 2 383 949 тис. грн. (87,3% від коштів клієнтів), надані
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кредити фізичним особам — 1 745 459 тис. грн. (72,4% у кредитно-
му портфелі банку). За 2016 рік банк одержав 986 618 тис. грн. дохо-
ду від надання послуг фізичним особам (76% доходів).

Згідно рейтингів журналу Форіншурер (http://forinsu rer.com/
ra tings/banks/), підготовлених на основі офіційної статистики На -
ціонального банку України, ПАТ «А-БАНК» за основними показ-
никами на 01.01.2017 року займав наступні місця:

– фінансовий результат до оподаткування 154,6 млн. грн. —
11 міс це (в 2015 р. — 15 місце, в 2014 р. — 32 місце, у 2013 р. — 44 місце,
у 2012 р, — 59 місце, в 2011 р. — 114 місце);

– активи 3 257 млн. грн. — 34 місце (в 2015 р. — 33 місце,
в 2014 р. — 62 місце, у 2013 р. — 76 місце, у 2012 р. — 82 місце,
у 2011 р. — 84 місце);

– депозити фізичних осіб 2 384 млн. грн. — 20 місце (в 2015 р. —
20 місце, в 2014 р. — 37 місце, у 2013 р. — 42 місце, у 2012 р. — 58 міс -
це, у 2011 р. — 65 місце).

Якщо розглянути основні показники кадрової діяльності та
ПАТ «А-Банк», то можна зробити наступні висновки, що в баках
значно скоротилась кількість відділень та чисельність працівників
(таблиця 1). Це в першу чергу пов’язано з війковими діями на Сході
країни та окупацією АРКрим, по-друге, з реформуванням всієї бан-
ківської системи та падінням економіки. 

Таблиця 1
Основні показники кадрової діяльності ПАТ «А-Банк» за

2014–2016 рр.

* cкладено та розраховано за даними фінансових звітів ПАТ «А-Банк» [1]
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Роки 
Абсолютне від -
 хилення (+,–)
2016 року від: 

Відносне від-
хилення (%)

2016 року від:

2014 2015 2016 2014 2015 2014 2015

Кількість відді-
лень, од

195 191 194 –1 3 –0,52 1,55

Кількість праців-
ників, од

1915 1016 888 –1027 –128 –115,65 –14,41

Витрати на пер-
сонал, тис. грн

116884 112584 145755 28871 33171 19,81 22,76

Середня заробітна
плата в місяць, грн

5086,34 9234,25 13678,21 8591,87 4443,96 62,81 32,49
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За даними таблиці 1, протягом досліджуваного періоду кількість
відділень ПАТ «А-БАНК» зменшилось на 1, загальна кількість відді -
лень на кінець року — 194, які знаходяться на всій території України.
За станом на кінець дня 31.12.2016 року персонал ПАТ «А-БАНК»
нараховував 888 працівників, чисельність персоналу за досліджува-
ний період скоротилась на 1027 осіб. У звітному році комерційні
банки увагу фокусували на питаннях впровадження новітніх підхо-
дів до управління бізнесом, аналізу та вдосконалення існуючих
процесів із орієнтацією на ефективність комунікації, оптимізації
чисельності та якості менеджменту банку. 

Література

1. Офіційний сайт ПАТ «А-БАНК»/ [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: https://a-bank.com.ua/about
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Сучасний етап розвитку національної освіти в Україні характе-
ризується посиленням уваги до особистості студентів і зумовлює
потребу в гуманістичних особистісно-зорієнтованих та активних
технологіях навчання, які мають врахувати такі його аспекти: соці-
альний (бути варіативними, забезпечувати різнорівневу підготов-
ку); дидактичний (спиратися на загальнодидактичні положення й
мати особистісну спрямованість); психологічний (забезпечувати
вироблення у студентів здатності бути суб’єктом свого розвитку,
рефлексивно ставитися до самого себе) [1].

Означені вище аспекти майже не враховуються в традиційній
формі навчання. У ній панують суб’єкт-об’єктні відносини, пере-
важають фронтальні форми роботи, що характеризуються низьким
рівнем пізнавальної активності та самостійності учнів. Епізодичне
використання прийомів диференціації на окремих етапах навчання не
може вирішити проблему особистісної зорієнтованості навчання [1].

Лекційно-семінарська система навчання діє таким чином, що
той, хто навчається, підпадає під поняття «об`єкт», яким можна керу-
вати за допомогою зовнішніх впливів, загальних стандартів та нор-
мативів. Орієнтація на директивно заданий норматив призводить

в сучасних умовах Секція 1



до того, що студент немов зникає, розчиняється в педагогічному
процесі [1].

Отже, як показує практика та наукові дослідження, не всі сту-
денти виявляють готовність до творчого вивчення предметів. Саме
тому ми можемо говорити про наявність так званого психологічно-
го бар’єра в деяких студентів, який заважає ефективному вивченню
екології. Значні ускладнення відчувають студенти технічних спеці-
альностей, які за характером навчальної праці та конкретно-образ-
ним типом мислення краще сприймають інформацію, подану у
вигляді схем, графіків, діаграм, таблиць та графів. Психологи
стверджують також, що студент сприймає лише те, що може й хоче
сприймати, пропускаючи навчальні впливи крізь призму своєї
індивідуальності, тобто як суб’єкт [1].

Таким чином, актуальність теми, дослідження визначається
тим, що сьогодні не вистачає таких технологій, які б адекватно від-
творювали «суб’єкт — суб’єктні стосунки», тому є об`єктивна
потреба у створенні ефективних дидактичних технологій [1].

Серед комплексних інноваційних підходів до організації жит-
тєдіяльності сучасної вищої школи, що за останні кілька років
сформувались як реальна альтернатива лекційно-семінарській сис-
темі, перспективними, на наш погляд, є науково-експерименталь-
ні проекти [2].

Проектна технологія навчання у вищій школі, що базується на
моделі, в основу якої покладено принцип професійної компетен-
тності майбутнього спеціаліста, може бути успішно реалізована у
навчанні студентів екології за таких умов: урахування та наукової
систематизації провідних вітчизняних і зарубіжних педагогічних
ідей методу проектів; теоретичного обґрунтування його дидактич-
ної моделі у вищій школі; гармонізації самостійної індивідуальної,
групової та фронтальної роботи студентів; гуманізації взаємодії
викладачів і студентів у процесі проектної діяльності [3].
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Як правило, загроза банкрутства діагностується ще на ранніх
стадіях його виникнення, що дозволяє вчасно задіяти спеціальні
фінансові механізми чи обґрунтувати необхідність проведення
визначених реорганізаційних процедур. Якщо ці механізми і про-
цедури в силу несвоєчасного чи недостатньо ефективного їх здійс-
нення не призвели до фінансового оздоровлення підприємства,
воно стоїть перед необхідністю або припинити свою господарську
діяльність або розпочати ефективні реструктуризаційні процедури.

Одним з цих напрямів, безумовно, є процедура санації як діє-
вий інструмент виведення підприємства з процедури банкротства
та відновлення його платоспроможності. В її основі лежать конк-
ретні правові, управлінські та економічні механізми та дії, метою
яких є вивільнення підприємства від боргових зобов’язань і, як пра-
вило, повернення підприємству дебіторської заборгованості.

Потужний європейський ринок авіаперевезень є прикладом та
поштовхом для наслідування України, цивільна авіація якої менш
розвинена. Включення українського авіаційного ринку до нових
євростандартів та вимог Європейського Союзу щодо дотримання
якості перевезень, обслуговування пасажирів та безпечної експлуа-
тації повітряних суден нині є актуальним. Україна має дуже вигідне
розташування на одному з найбільш вантажонапружених напрям-
ків між Західною Європою, Азією та Далеким сходом, на який при-
ходиться близько 20% обсягу світових повітряних перевезень. 

Прикладом запровадження системи антикризового управління
підприємствами, які знаходяться в стані банкрутства, є представле-
ні в дослідженні напрями санації Державного підприємства
«Українська авіаційна транспортна компанія» (далі — ДП «УАТК»).

Значна частина майнових активів підприємства, яка могла бути
використана для здійснення ДП «УАТК» діяльності у сфері вантаж-
них перевезень, перебуває у незадовільному стані та потребує знач-
них капітальних вкладень, які відсутні на підприємстві. Крім того,

в сучасних умовах Секція 1



на цей час для ДП «УАТК» вказаний ринок є втраченим, а подаль-
ша діяльність компанії у напрямку вантажних перевезень з метою
завойовування сегменту ринку потребуватиме зниження вартості
таких послуг, що в свою чергу не дасть можливості в повній мірі
покривати витрати підприємства. 

Зважаючи на таке, виникає необхідність у розгляді питання
щодо можливості перепрофілювання діяльності ДП «УАТК» для
подальшого беззбиткового функціонування підприємства.

Враховуючи викладене, та з метою відновлення платоспро-
можності підприємства і налагодження подальшої беззбиткової
діяльності, планом санації підприємства передбачається:

1. Відновлення флоту авіакомпанії з передачею в оперативний
лізинг.

2. Передача в оренду наявних об’єктів нерухомості.
3. Стягнення дебіторської заборгованості.
4. Реорганізація підприємства та удосконалення кадрової полі-

тики.
5. Реалізація рухомого майна і техніки.
6. Реалізація об’єктів нерухомості, що не можуть бути задіяні у

подальшій виробничій діяльності.
Перепрофілювання підприємства та залучення грошових кош-

тів з метою реалізації інфраструктурних проектів.
Планом санації передбачається перепрофілювання ДП «УАТК»

з авіаційної компанії на хендлінгову компанію та компанію із
управління активами.

Основний дохід компанія може отримувати від передачі повітря-
них суден та двигунів в оренду, надаючи послуги для стоянки повіт-
ряних суден на пероні та наземного їх обслуговування (хендлінгові
послуги), а також організації технічного обслуговування повітряних
суден. Прогнозований прибуток від операційної діяльності після
перепрофілювання підприємства складатиме 18 млн. грн. на рік.

Видатки, пов’язані із реалізацією санаційних заходів, будуть
фінансуватися для відновлення діяльності підприємства за рахунок
надходження коштів в процедурі санації. Ці витрати поділяються
на дві групи — витрати, необхідні для реалізації майна та витрати,
необхідні для перепрофілювання підприємства та реалізації
інфраструктурних проектів. Реалізація інфраструктурних проектів
та перепрофілювання компанії є необхідною умовою проведення
санації боржника та відновлення його платоспроможності, а тому
фінансування санаційних заходів, пов’язаних із перепрофілюван-
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ням підприємства та реалізацією інфраструктурних проектів,
повинно здійснюватися паралельно із погашенням кредиторської
заборгованості, для чого передбачається реалізація майна, яке не
задіяне у подальшій господарській діяльності, а вартість якого біль-
ша за вимоги кредиторів.

Стягнення дебіторської заборгованості як захід з відновлення
платоспроможності ДП «УАТК» має на меті вжиття заходів, спря-
мованих на примусове стягнення заборгованості боржника. Згідно
з балансом ДП «УАТК» загальний розмір дебіторської заборгова-
ності становить 36 млн. грн.

Враховуючи той факт, що метою здійснення плану санації є не
тільки погашення кредиторської заборгованості, а й відновлення
платоспроможності підприємства — до реалізації пропонується
майно, що не може бути використано в господарській діяльності,
відновлення якого є нераціональним, яке не може брати участь
у інфраструктурних проектах, а також майно для збереження якого
потрібні значні кошти.

Згідно з даними, вартість майна, що пропонується до реаліза-
ції, становить 200 млн.грн. Реалізація заходів, передбачених запро-
понованим планом санації, дасть реальну можливість ДП «УАТК»
сплатити кредиторську заборгованість та відновити рентабельну
господарську діяльність. План санації має вирішувати усі питання
щодо забезпечення прибуткової діяльності підприємства і включає:

– одержання необхідних коштів для забезпечення розрахунків
з кредиторами;

– відновлення платоспроможності підприємства;
– налагодження ефективної фінансово-господарської діяльності;
– забезпечення надходжень до бюджетів та позабюджетних

фондів.
Запропонована концепція санації дозволить вирішити всі так-

тичні та стратегічні завдання з відновлення платоспроможності
підприємства і створить додаткові можливості для його успішного
функціонування.
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ANTI-CRISIS MANAGEMENT: 
ECONOMICS, MANAGEMENT, MARKETING

Moukouya-Moukouya Parolye Ang, IV course, 
specialty «Accounting and Audit», 

Institute of Economics and Management

As a general rule, the threat of bankruptcy is diagnosed early on in its
emergence, allowing the timely use of special financial mechanisms or
justifying the need for some reorganization procedures. If these mecha-
nisms and procedures, because of improper or insufficiently effective
implementation, have not led to the financial recovery of the company, it
must either put an end to its economic activities or engage in effective
restructuring procedures.

One of these directions, of course, is the sanitation procedure as an
effective tool for removing a company from bankruptcy and restoring its
solvency. It is based on specific legal, managerial and economic mecha-
nisms and actions, the purpose of which is to release the company from
the debts and, as a general rule, to return the debts to the company.

The powerful European air transport market is an example and an
incentive to imitate Ukraine, whose civil aviation is less developed. The
integration of the Ukrainian aviation market with the new European
standards and the requirements of the European Union to comply with
the quality of transport, passenger service and the safe operation of air-
craft are currently relevant. Ukraine occupies a very advantageous posi-
tion in one of the most difficult directions between Western Europe, Asia
and the Far East, which accounts for about 20% of world air transport.

An example of the introduction of an anti-crisis management system
for companies that are in bankruptcy is the State Enterprise Ukrainian
Aviation Transport Company (hereinafter referred to as UATK), present-
ed in the study.

A significant portion of the company’s real estate assets that could be
used to carry on merchandise transportation activities by SE UATC is in an
unsatisfactory state and requires significant capital investments that are not
available in the business. In addition, at present for the state enterprise
«UCA» said that the market is lost, and the other activities of the company in
the direction of freight traffic in order to win market segment, it would reduce
the cost of these services, which will not fully cover the costs of the company.

From there, it is necessary to consider the question of the possibility
of postponing UATC’s activities for a new balance of profitability of the
company.
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A significant part of the enterprise’s property assets that could be
used to carry out activities in the field of cargo transportation by SE
UATC is in an unsatisfactory state and requires significant capital invest-
ments that are not available at the enterprise. In addition, at present, for
UATC, the specified market is lost, and further activity of the company in
the direction of cargo transportation in order to gain market segment will
require a reduction in the cost of such services, which in turn will not
allow to fully cover the expenses of the enterprise.

Proceeding from this, there is a need to consider the issue of the pos-
sibility of re-profiling the activities of SE UATC for further breakeven
operation of the enterprise.

Considering the foregoing and with the aim of restoring the solvency
of the enterprise and establishing further breakeven activity, the plan for
the rehabilitation of the enterprise provides:

1. Restoration of the fleet of the airline with transfer to operational
leasing.

2. Leasing out the available real estate.
3. Collection of accounts receivable.
4. Reorganization of the enterprise and improvement of the person-

nel policy.
5. Realization of movable property and equipment.
6. Realization of real estate, which can not be involved in further pro-

duction activities.
7. Re-profiling the enterprise and raising funds for the implementa-

tion of infrastructure projects.
The reorganization plan is for the GP UATK to be re-profiled from

an aviation company to a handling company and an asset management
company.

The main income the company can receive from the transfer of air-
craft and engines for rent, providing services for parking aircraft on the
apron and ground handling (handling services), as well as the organiza-
tion of aircraft maintenance. The projected income from operating activ-
ities after the re-profiling of the company will be 18 million UAH. in year.

The costs associated with the implementation of the rehabilitation
measures will be financed to restore the enterprise’s activities at the expense
of the proceeds in the rehabilitation procedure. These costs are divided into
two groups — the costs necessary for the sale of property and the costs needed
to re-profile the enterprise and implement infrastructure projects.

The implementation of infrastructure projects and the re-profiling of
the company is a prerequisite for the rehabilitation of the debtor and
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restoration of its solvency, therefore, the financing of the rehabilitation
activities related to the re-profiling of the enterprise and the implementa-
tion of infrastructure projects should be carried out in parallel with the
repayment of accounts payable, for which it is assumed the sale of prop-
erty, is not involved in further economic activity, and whose value is
greater than the demand of creditors.

Collection of receivables as a measure to restore the solvency of SE
«UATC» is aimed at taking measures aimed at forcible recovery of the
debtor’s debts. According to the balance of SE «UATC» the total amount
of accounts receivable is 36 mln. UAH.

Taking into account the fact that the purpose of the reorganization
plan is not only repayment of accounts payable, but also restoration of the
company’s solvency — the property is offered for sale that can not be used
in economic activities whose restoration is irrational, can not participate
in infrastructure projects, and also property for the preservation of which
requires significant funds.

According to the data, the value of the property offered for sale is 200
million UAH. The implementation of the measures envisaged by the pro-
posed rehabilitation plan will provide a real opportunity for SE «UATC»
to pay accounts payable and restore profitable economic activity. The
rehabilitation plan should address all issues related to ensuring the com-
pany’s profitable activity and includes:

– obtaining the necessary funds to ensure settlements with creditors;
– restoration of the company’s solvency;
– establishment of effective financial and economic activities;
– ensuring revenues to budgets and extra-budgetary funds.
The proposed concept of sanation will solve all the tactical and

strategic problems of restoring the solvency of the enterprise and create
additional opportunities for its successful functioning.

120

Секція 1 Економічні перспективи України 



121

РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
В УКРАЇНІ

Нікітюк О.О.
IV курс, група ФН-42, 
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Перехід підприємств до нового, заснованого на економічних
методах, механізму господарювання передбачає поступову зміну
«ринку продавця», тобто виробника, на «ринок покупця», тобто спо-
живача. При такій системі визначну роль відіграє не стільки наяв-
ність товарів, скільки їх якість, високі споживацькі властивості та
способи інформування споживача про товар. Перед виробником ця
система висуває жорсткі вимоги щодо високої ефективності, вико-
ристання найновіших досягнень науки та техніки. Комплекс спеці-
альних заходів, який забезпечує виконання таких вимог підприєм-
ством в умовах розвиненого ринку, називається маркетингом, і стає
предметом не тільки вивчення, а й практичного використання.

Все частіше в рейтингах найбагатших і найуспішніших компа-
ній, складених журналами Forbes або Fortune, можна зустріти світо-
вих виробників фармацевтичної продукції. З кожним роком вони
ближче і ближче підбираються до верхніх позицій, які займають
гіганти Wal-Mart або Exxon Mobile. І якщо у багатьох традиційних
учасників цих рейтингів останнім часом прибутки скорочуються,
то у фармацевтів, навпаки, зростають. Сьогодні фармацевтичну
галузь називають однією з найдинамічніших (у минулому році най-
більші світові виробники лікарських препаратів змогли збільшити
свої прибутки в середньому на 30%).

Маркетингова стратегія фармацевтичних підприємств України
визначена загальною стратегією розвитку вітчизняної фармацев-
тичної промисловості, де серед іншого передбачено розширення
асортименту продукції з особливим акцентом на високу ліквід-
ність, підвищення якості лікарських засобів, забезпечення якісної
упаковки тощо.

Провідні підприємства галузі нарощують обсяги виробництва
та продажу як за рахунок традиційно сформованого асортименту
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лікарських препаратів, так і завдяки впровадженню нових видів
продукції. При цьому стратегія маркетингу обирається з урахуван-
ням загальної стратегії та головної мети підприємства, зокрема, її
економічних і соціальних аспектів.

Стратегії недиференційованого маркетингу дотримуються
фірми-виробники товарів медичного призначення, предметів сані-
тарії та гігієни тощо. Серед них лідируючими як за обсягами вироб-
ництва, так і за асортиментом продукції є: ЗАТ «Фармацевтична
фірма «Дарниця», Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод,
АТ «Галичфарм», ВАТ «Фармак», ВАТ «Харківська фармацевтична
фірма «Здоров’я», ВАТ «Лубнифарм» та інші.

Ринкова стратегія диференційованого маркетингу характерна
для АТ «Київський вітамінний завод», ВАТ «Вітаміни» (м. Умань),
підприємство з виробництва бактерійних препаратів «Біофарма»
(м. Київ), Харківське підприємство з виробництва імунологічних та
лікарських препаратів «Біолік», ВАТ «Київмедпрепарат» — провід-
ний виробник антибіотиків в Україні.

Отже, в умовах формування фармацевтичного ринку України, не -
задовільного економічного, технічного та матеріального стану біль-
шості підприємств галузі стратегія концентрованого або цільового мар -
кетингу менш доцільна, ніж попередні. Фірми поки що не обирають її,
тому що це повністю виключає можливість будь-якої диверсифі кації.
А при наявності на ринку загальновідомих іноземних постачальників
специфічних лікарських засобів концентрований маркетинг може
призвести до втрати і без того нестійких ринкових позицій.

МАЙНІНГ КРИПТОВАЛЮТ: 
ІНВЕСТИЦІЇ ТА МОЖЛИВИЙ ПРИБУТОК

Онищук О.С.
2 курс, гр. ФН 21/16, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,

к.тел. (063) 8693092
Науковий керівник: Фурман С.С., ст. викладач, 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Ще зовсім недавно для інвестицій потрібно було мати великі
суми, щонайменше від кількох тисяч доларів. Як правило, інвесто-
рами виступали поважні люди з великими статками, але тепер усе
дуже змінилось.
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В інтернеті та поза його межами з’явилося дуже багато цікавих
проектів, у які можна інвестувати, внісши навіть мінімальний
вклад у розмірі кількох доларів, та мати після цього стабільний при-
буток. Звісно, не варто сподіватися, що такі невеликі вклади в май-
бутньому виростуть у мільйонні прибутки. Такі факти, звісно, бува-
ють, але їх, напевно, слід розглядати як виняток з усіх правил.

Ще на початку становлення криптовалют як цифрових активів
організувати свою майнінгову ферму та почати заробляти біткоїни
було доволі просто. З кожним роком, у міру зростання популярнос-
ті криптовалюти, збільшувалося й число майнерів. 

Наразі відомо, що емісія bitcoin обмежена, і її значення не може
перевищувати 21 млн монет, тому можна зробити висновок, що
створювати домашні ферми з добування криптовалют дедалі важче
та дорожче (унаслідок зростання цін на техніку та електроенергію). 

Також варто зазначити, що задля отримання більшого відсотка
прибутку потрібно використовувати коштовнішу та потужнішу тех-
ніку, яка зветься ASIC-майнерами, що не може собі дозволити
пересічний користувач. Саме тому нині більша частина інвестицій
у цифрові валюти плавно перейшла до хмарного майнінгу.

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Осипенко Л. О.
V курс, група МК-51, спеціальність «Маркетинг»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
к.тел. (093)-286-44-11

Науковий керівник: Забута Н.В., 
к.е.н., доцент кафедри обліку і загальноекономічних дисциплін

У сучасних умовах перед підприємствами та організаціями гос-
тро постає завдання збереження як матеріальних цінностей, так
і інформації, у тому числі відомостей, що становлять комерційну або
державну таємницю. Успіх виробничої і підприємницької діяльнос-
ті в чималому ступені залежить від уміння розпоряджатися таким
найціннішим товаром, як інформація, але вигідно використовува-
ти можна лише ту інформацію, яка потрібна ринку, але невідома
йому. Тому в умовах посилення конкуренції успіх підприємництва,
гарантія отримання прибутку все більшою мірою залежать від збе-
реження в таємниці секретів виробництва, що спираються на пев-
ний інтелектуальний потенціал і конкретну технологію.
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Проте, для того, щоб забезпечити високий рівень інформацій-
ної безпеки необхідно розглядати її як складову фінансової, а отже
і економічної безпеки. При цьому вона буде вважатися невід’ємним
елементом процесу управління підприємством. 

Інформаційна безпека на підприємстві забезпечується методами,
які можна об’єднати у три групи: правові, організаційні та програм-
но-технічні. Правові методи включають сукупність нормативно-
правових актів, які регулюють відносини, пов’язані з використан-
ням інформації в діяльності підприємства. Програмно-технічні
методи реалізуються за допомогою засобів програмного та апарат-
ного забезпечення. Організаційні методи полягають в забезпеченні
збереження конфіденційної інформації підприємства шляхом фор-
мування корпоративної системи захисту.

У структурі інформаційної безпеки підприємства особливе
місце займає управлінська складова, яка включає комплекс різно-
манітних умінь, навичок, необхідних менеджерам для реалізації
функцій управління не лише системи економічної безпеки, а й під-
приємства загалом. Важливе значення у забезпеченні інформацій-
ної безпеки відіграє також формування відповідних відділів і під-
розділів підприємства, адже інформаційно-аналітична робота — це
одна із основних внутрішньовиробничих функціональних складо-
вих безпеки підприємства. 

Можливість зовнішнього і внутрішнього втручання в інформа-
ційну систему підприємства може вплинути на викривлення таких
параметрів інформації, як конфіденційність, цілісність, доступ-
ність, достовірність та ін. Це може привести до негативних наслід-
ків у діяльності підприємства: збоїв у функціонуванні систем
управління технологічними та управлінськими процесами; розго-
лошення відомостей, що становлять комерційну та інші види таєм-
ниць;несанкціонованого доступу до бази даних підприємства;
викривлення публічної інформації тощо. 

Результатом викривлення інформації про діяльність підприємст -
ва можуть стати: зменшення вартості капіталу підприємства; труд -
нощі залучення інвестицій; невиконання договірних зобов’язань;
зниження цін або обсягів реалізації тощо. 

У певних ситуаціях нехтування питаннями захисту інформації
може привести і до повної втрати бізнесу. Одним із найважливіших
видів діяльності із забезпечення інформаційної безпеки підприєм-
ства є виявлення, оцінка та запобігання загрозам інформаційно-
комунікативним системам і інформаційним ресурсам. 
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Сучасна корпоративна система інформаційної безпеки покли-
кана забезпечувати захист конфіденційної фінансової інформації
від несанкціонованого доступу, запобігати зловмисним або випад-
ковим змінам (контролювати цілісність) і давати необхідний рівень
доступу. Таким чином, у сучасних умовах господарювання інфор-
маційна безпека є невід’ємним складником системи фінансової
безпеки господарюючого суб’єкта. 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Островська А.О.
ІІІ курс, група ФН-31, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
Білоцерківський інститут економіки та управління 

Університету «Україна», к.тел. (095)-77-09-442
Науковий керівник: Пасічник Н.С., к.і.н., доцент, 

Білоцерківський інститут економіки та управління 
Університету «Україна»

У сучасному світі все більший вплив на репутацію та імідж
організації справляє соціальна позиція, яку вона займає. Оціню ю -
чи діяльність організації, суспільство розглядає не лише виробничі
та фінансові показники, але й відповідність її діяльності інтересам
інших учасників ринку, а також суспільства в цілому. З кожним
роком питання соціальної відповідальності стають все актуальні-
шими для України, що пов’язано з багатьма групами причин,
насамперед з глобалізацією економічного простору, зростанням
розмірів та впливу компаній, інтелектуалізацією праці й виробниц-
тва загалом, зростанням загрози техногенних та екологічних катас-
троф, зростанням громадянської активності тощо. Вказане викли-
кало й активізацію наукових досліджень питань соціальної
відповідальності, зокрема дана проблематика опрацьовувалася
такими вітчизняними науковцями, як О.А. Грішнова, Г.Ю. Міщук,
В.В. Турчак, Н.М. Градюк, З.Б. Живко, Н.О. Щур та ін. Разом з тим,
слід констатувати відсутність єдиного методологічного підходу до
визначення цілей та стратегічних пріоритетів реалізації відносин
соціальної відповідальності, брак комплексних досліджень фено-
мену соціальної відповідальності, тому метою даної розвідки є до -
слідження теоретичних основ сутності соціальної відповідальності
організації, стану та проблем її поширення.
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У світовій теорії менеджменту існує дві концепції соціальної
відповідальності організацій. Відповідно до першої, організація по -
винна прагнути до реалізації лише економічних цілей, а її соціаль-
на відповідальність зводиться до максимізації прибутку, тобто вона
забезпечує роботою певних членів суспільства, її діяльність прино-
сить дивіденди для акціонерів — іншої категорії населення. Отже,
дана концепція полягає в тому, що, забезпечивши економічні
потреби окремих громадян, можна сприяти їх соціальному розвит-
ку. Натомість, друга концепція ґрунтується на тому, що бізнес не
повинен обмежуватися лише економічними цілями, а має врахову-
вати соціальні аспекти впливу своєї діяльності на працівників, спо-
живачів і місцеве співтовариство.

В класичному вигляді соціальна відповідальність включає в себе
сумлінну ділову практику, розвиток персоналу організації; охорону
здоров’я та безпечні умови праці; охорону довкілля, використання
ресурсозберігаючих технологій; розвиток місцевої громади.
Соціальна відповідальність — це не просто відповідальність органі-
зації перед людьми, іншими організаціями, з якими вона взаємодіє
у процесі діяльності, перед суспільством в цілому, це не просто
набір принципів, відповідно до яких компанія вибудовує свої біз-
нес-процеси, а філософія організації підприємницької та суспіль-
ної діяльності, якої дотримуються організації, які турбуються про
свій розвиток, забезпечення достойного рівня життя людей, про
розвиток суспільства в цілому і збереження навколишнього середо-
вища для наступних поколінь. Прояви соціальної відповідальності
у суспільстві можуть бути оцінені за такими показниками, як якість
продукції, збереження навколишнього середовища від забруднен-
ня, створення нових робочих місць, гідна оплата праці, турбота про
здоров’я та безпеку людей, справедливе ставлення до людей, сум-
лінне виконання своїх зобов’язань перед партнерами, державою,
дотримання етичних норм.

Сьогодні готовність вітчизняних організацій до проведення
соціальної політики повинна зростати, оскільки вона дає можли-
вість зміцнити конкурентні переваги на ринку, позитивно впливає
на репутацію та імідж підприємства, підвищує ефективність діяль-
ності та інвестиційну привабливість, а отже, збільшує прибутки та
пришвидшує темпи росту. Разом з тим, проблем, що стосуються
соціальної відповідальності вітчизняного підприємництва, досить
багато — недосконала законодавча база, складне податкове та регу-
ляторне середовище, корупція, низький рівень інформованості
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суспільства щодо соціальної відповідальності тощо. Їх вирішення
можливе лише шляхом популяризації соціальної відповідальності,
безперервної взаємодії влади з бізнесом, висвітлення позитивної
практики у засобах масової інформації. 
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В цілому, дослідження сучасного стану та перспектив розвитку
банківських систем розвинутих держав та України потребує виділен-
ня найважливіших проблем, що мають бути вирішені в ході рефор-
мування національної фінансово-економічної системи:

– високий ступінь невідповідності між формами власності та
рівнями ефективності діяльності в банківській та виробничо-про -
мисловій сферах;

– нераціональна територіальна структура — висока концентра-
ція банків, а отже, і наявність відчутної конкуренції у великих тор-
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говельно-промислових центрах та практично повний монополізм
двох-трьох банків у менш розвинених регіонах;

– недостатність правової бази в області фінансової діяльності
в цілому (захист інтересів клієнтів, механізм банкрутства, злиття бан -
ківського та промислового капіталу, трастові операції, венчурний
бізнес, небанківські фінансово-кредитні інститути), також практична
відсутність податкових та інших регулюючих важелів в плані сти-
мулювання інвестиційної діяльності; диверсифікації банківських
операцій;

– незначна участь іноземного капіталу, іноземних банків та їх
філіалів, що істотно обмежує притік іноземних інвестицій [1].

Потреби української економіки в активнішому залученні ре -
сурсів іноземних банків зумовлені недостатнім рівнем капіталізації,
потребою у прискореному розвитку фінансових ринків; залученні
сучасних банківських технологій і досвіду банківського менеджмен-
ту як передумов для подальшого розвитку національної фінансової
системи і підвищення прибутковості (нинішній рівень рентабель-
ності банків — 11,1% до оподаткування — є недостатнім для збере-
ження рівня капіталізації в майбутньому) [2]. 

Відтак за рахунок використання досвіду і ресурсів іноземних
банків передбачається вирішення низки дисбалансів української
банкової системи, а саме:

1) розбалансування валютної структури активів і пасивів укра-
їнських банків; 

2) зростання різниці у термінах погашення активів та пасивів,
пов’язаної з обмеженими можливостями українських банків залу-
чати довготермінові ресурси в умовах пришвидшеного зростання
обсягів довгострокового кредитування; 

3) загострення ресурсної проблеми в умовах поступового
вичерпання такого джерела як кошти населення[3].
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Вступ. Розкрито економічну сутність фінансової системи як
складову економічного розвитку країни, що полягає у використанні
сукупності економічних відносин у сфері формування, дієвого розпо-
ділу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національно-
го доходу між її окремими ланками, які визначаються відповідною
структурою системи фінансових інституцій та їх взаємозв’язків з
метою створення належних умов для збалансованого економічного
зростання. Галузь застосування результатів: розвиток фінансової сис-
теми країни; фінансове забезпечення економічного розвитку.

Предмет дослідження — теоретичні та практичні питання функ -
ціонування фінансової системи як складової економічного розвитку.

Мета дослідження — розкриття сутності фінансової системи як
складової економічного розвитку. 

Проте кінцева мета їхнього впливу єдина — створення умов
економічного зростання і забезпечення на його основі підвищення
суспільного добробуту.

У вітчизняній науковій літературі В.І. Оспіщева та О.П. Близ -
нюк при визначенні економічної сутності фінансової політики
акцентують увагу на тому, що фінансова політика, з одного боку,
є складовою економічної політики держави, у якій конкретизують-
ся головні завдання економіки країни, визначається загальний
обсяг фінансових ресурсів держави, а з іншого боку, фінансова
політики — є відносно самостійною сферою діяльності держави,
найважливішим засобом реалізації політики держави у будь-якій
сфері суспільної діяльності [1].

Визначено, що в умовах економічних перетворень важливим є
посилення ролі держави в регулюванні соціально-економічних
процесів, покращання якісного рівня управління бюджетно-подат-
ковою та грошово-кредитною системою з підвищенням дієвості їх
координації.
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Слід зазначити: разом з тим, фінансова політика країни стала
більш залежною від зовнішньоекономічних факторів, що зумовлює
подальшу необхідність удосконалення фінансової системи.
Формування фінансово-економічної політики країни, у тому числі
в частині регулювання бюджетних доходів та видатків, міжбюджет-
них відносин, дефіциту бюджету, державного боргу, грошової маси,
валютного курсу, платіжного балансу. Зараз вони відбуваються з ура-
хуванням сукупності зовнішніх чинників, що спрямовано на підви-
щення рівня інвестиційної привабливості країни для міжнародного
капіталу, конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світових
ринках. Отже доцільним є реалізація виваженого фінансового регу-
лювання враховуючи тенденції економічного зростання, зменшен-
ня показника питомої ваги державного боргу в валовому внутріш-
ньому продукті та боргового навантаження на бюджет. 

Важливим завданням фінансової системи є забезпечення опти-
мального перерозподілу валового внутрішнього продукту та фінан-
сово-економічних ресурсів, що спрямовано на стимулювання роз-
витку вітчизняної економіки. 

Висновки: фінансова складова системи економічного розвитку
здійснює вагомий вплив на розширене відтворення суспільства.
Доцільним є подальше вдосконалення механізму бюджетно-подат-
кового регулювання, поглиблене дослідження інституційних засад
становлення фінансової системи, регулювання дефіциту бюджету,
державного боргу та міжбюджетних відносин.
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Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

Університету «Україна»«
Науковий керівник: Крамаренко І.С., к.е.н., доцент, 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна»

Фінансова діяльність сільськогосподарських підприємств на -
правлена в оборотні активи, про що свідчить їх рівень на початок та
кінець 2016 року і становить 7627455,5 тис. грн. та 13718274,9 тис грн.
(в структурі займає 69,33% та 75,12%), відповідно. Отже, з поперед-
ньо отриманих динних, можна стверджувати, що аграрні підприєм-
ства області ефективно засвоюють фінансові ресурси, про що свід-
чать наступні розрахунки. 

Проведемо аналіз фінансового результату сільськогосподарських
підприємств до оподаткування в Миколаївський області (табл. 1).

Таблиця 1
Фінансовий результат агропродовольчих підприємств до опо-

даткування в Миколаївський області за 2014–2016 рр.

* складено за даними Головного управління статистики в Ми -
колаївській області [1]

в сучасних умовах Секція 1

Фінансовий
результат

(сальдо), тис.
грн

Підприємства, які одержали
прибуток

Підприємства, які одержали
збиток

у % до загаль-
ної кількості
підприємств

фінансовий
результат,
тис. грн

у % до загаль-
ної кількості
підприємств

Фінансовий
результат,
тис. грн

2014 рік

1457428,7 86,4 1645929,7 13,6 188501,0

2015 рік

3625532,6 92,4 3974636,1 7,6 349103,5

2016 рік

3621639,6 91,4 3993854,6 8,6 372215,0



За даними Головного управління статистики в Миколаївській
області, наведених в таблиці 1, фінансовий результат сільськогос-
подарських підприємств до оподаткування за досліджуваний період
збільшився з 1457428,7 тис. грн. у 2014 році до 3621639,6 тис. грн.
в 2016 році, або на 2164210,9 тис. грн. Найкращій фінансовий
результат аграрні підприємства показали у 2015 році, який становив
3625532,6 тис. грн., це більше за 2016 рік на 3893 тис. грн. та за 2014 рік
на 2168103,9 тис. грн. Найбільшу питому вагу сільськогосподар-
ських підприємств в області займають ті, які отримали прибуток
у 2015 році 92,4%, у 2016 році — 91,4% та в 2014 році — 86,4%.

Найкращий фінансовий результат в 2016 році отримали сіль-
ськогосподарські підприємства Арбузинського, Єланецького,
Первомайського, Снігурівського району, але така динаміка спосте-
рігається не за весь досліджуваний період. 

В цілому за попередніми розрахунками, в 2016 р. індекс сільсько-
господарської продукції порівняно з 2015 р. становив 108,4%, у т.ч.
в аграрних підприємствах — 113%, у господарствах населення —
102,6%. Індекс продукції рослинництва склав 111%, тваринництва —
97,6%. 

Внесок області в загальнодержавне виробництво зернових
культур складає 5–6%, соняшнику — 7% та більше 3% овочів, моло-
ка та яєць — 2,4%. На теренах Миколаївської області ефективно
працюють такі передові підприємства сільськогосподарської галузі
України, як група компаній «Агрофьюжн», АП «Благодатненський
птахопром», СТОВ «Промінь», ВАТ «Зелений Гай», ПАТ «Коб лево»,
фермерське господарство «Владам», ТОВ СГВП «Агрофлагман»,
СВК «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро», ТОВ «С-Росток», ТОВ СВФ
«Агросоюз», ТОВ СП «Нібулон» та інші.
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Австралійські дослідники встановили, що корпоративна соці-
альна відповідальність (КСВ) з добровільної діяльності компаній
поступово перетворюється в законодавчо регульовану. Причиною
тому стали зловживання з боку компаній, наприклад отримання
державних грантів без цільового витрачання, «зелений газ» без
реальних результатів і недостовірна звітність. В світі соціальну від-
повідальність компаній намагаються регулювати. В 2014 році
Євросоюз випустив директиву про розкриття нефінансової інфор-
мації та даних, пов’язаних з расою та гендерним різноманіттям.
В Австралії бізнес зобов’язаний розкрити інформацію про управ-
ління соціальними та екологічними ризиками. Китайські та япон-
ські банки стали публікувати звіти по КСВ без будь-яких законо-
давчих вимогі з боку держави в 2015–2016 роках [1].

Індія вирішила піти в цю область далі інших країн. В 2013 році
вона ввела в дію статтю 135 Закону «Про компанії», який зобов’язує
великі компанії розкрити інформацію про КСВ. Крім того, доку-
мент встановлює обов’язкові відрахування на КСВ в розмірі 2% від
серед нього чистого прибутку за три фінансові роки для компаній,
які мають або власний капітал понад 5 млрд. рупій (більше 77 млн.
дол. США), або оборот, що перевищує 10 млрд. рупій (більше
155 млн. дол. США), або чистий прибуток, що перевищує 50 млн.
рупій (більше 775 млн. дол. США) в протягом фінансового року [1].
З цього ми бачимо, що про являється сааме соціально-економічна
відповідальність, коли підприємство окрім соціальних дій, ще й
економічні важелі застосовує.

Тобто, Індія стає першою країною у світі, яка закріплює обо -
в’язкове корпоративне право. У той час політичні діячі Індії заяви-
ли, що закон дозволить виділити необхідн ікошти для соціального

в сучасних умовах Секція 1



розвитку, а критики попередили про менталітет населення та зусил-
ля, які спрямовані на ухилення. 

Рух корпоративної соціальної відповідальності розпочався як
відповідь на пропаганду корпорацій, щоб вони відігравали роль
у поліпшенні соціальних проблем через їх економічну силу та
широку присутність у повсякденному житті [2]. 

Для Україні реалії Індії можуть бути актуальними, якщо подібні
кроки будуть зроблені урядом. Але все одно впровадження обов’яз-
кового елемента КСВ є ефективним засобом розвитку механізму
соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні. 
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Відповідно до навчального плану для студентів Відкритого між -
народного університету розвитку людини «Україна» спеціальності:
«Менеджмент», денної та заочної форм навчання передбачено
виконання комплексного контрольного завдання (ККЗ) дисциплі-
ни «Самоменеджмент» («СМТ»). 
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У першому питанні ККЗ передбачено опрацювання лекційно-
го матеріалу дисципліни «СМТ» в три етапи: 1 — подання лекцій-
ного матеріалу в описовій формі; 2 — подання наведеного у першо-
му питанні лекційного матеріалу у формі структурно-логічної
схеми; 3 — формулювання короткого висновку по виконаній струк-
турно-логічній схемі. 

Характеристика трьох етапного опрацювання лекційного мате-
ріалу при виконанні студентами управлінських спеціальностей ККЗ
і ефективність від їх виконання подана в табл. 1. [1, с. 351–354].

Таблиця 1. 
Характеристика трьох етапного опрацювання лекційного мате-

ріалу при виконанні студентами управлінських спеціапльностей
ККЗ і ефективність від їх виконання

в сучасних умовах Секція 1

Назва етапу Мета етапу
Ефективність від виконання етапу

і його результат

Перший етап —
подання лек-
ційного мате-
ріалу в описо-
вій формі.

Подання питання
лек ції в описовій
формі дозволяє
визначити рівень
теоретичних знань
студента і сформува-
ти у нього описове
(художнє) мислення. 

Описова форма є базовим етапом
подання матеріалу, який характе-
ризується слабо структурованою
інформацією певного обсягу і скла -
дає 2–3 аркуші або 60–90 ряд ків.
Така форма подачі матеріалу
сприяє формуванню художнього
типу мислення студента

Другий етап —
подання лек-
ційного мате-
ріалу у формі
структурно-
логічної схеми

Подання питання
у формі структурно-
логічної схеми до -
зволяє сформувати
у студента конструк-
тивне мислення

Структурно-логічна схема характе -
ризується поданням структурова-
ної інформації оптимального об ся -
гу (0,5–1 аркуш або 15–30 рядків).
Така форма подачі матеріалу
сприяє формуванню конструк-
тивного типу мислення студента 

Третій етап —
формулюван-
ня короткого
висновку по
структурно-
логічній схемі.

Подання лекційного
матеріалу у формі
короткого висновку
дозволяє сформува-
ти у студента алго-
ритмічне мислення. 

Висновок характеризується по -
данням інформації малого обсягу
(0,1 аркуша або 3–4 рядки). Така
форма подачі матеріалу сприяє
формуванню алгоритмічного типу
мислення студента



Наведена вище система трьохетапного опрацювання лекційно-
го матеріалу при виконанні студентом ККЗ, спрямована на активі-
зацію функції самоуправління лекційною інформацією повного
циклу, починаючи від її збору і закінчуючи висновками. Причому
студент свідомо і творчо управляє лекційною інформацією, спочат-
ку надаючи її описову форму, потім перетворює її в структурно-
логічну схему і на останок — формує короткий висновок.

Багаторічна апробація трьохелементного підходу показала, що
його використання дозволило студентам управлінських спеціаль-
ностей активізувати функцію самоуправління в процесі виконання
ними ККЗ.
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На тлі загальносвітових трендів економічного розвитку — сут-
тєвого зростання наукоємних виробництв, усебічного поширення
нових технологій та інноваційних процесів, а також домінування
у структурі економічно розвинених країн світу п’ятого технологіч-
ного укладу — ситуація в економіці Україні виглядає критичною.
Основу вітчизняного реального сектору досі становлять галузі, орі-
єнтовані на низько технологічні виробництва та експорт сировини,
а факторами забезпечення його конкурентоспроможності станов-
лять: наявність робочої сили, природних ресурсів, капіталу. Збе -
реження такої моделі унеможливлює стимулювання випереджаль-
ного розвитку на новій техніко-технологічній та інноваційній
основі, що дало б можливість змінити вектор економічної політики
у напрямі розширення співробітництва з Європейським Союзом
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з урахуванням національних інтересів України щодо розбудови
високотехнологічного сектору економіки, створення нових вироб-
ництв, забезпечення сталого інклюзивного економічного зростан-
ня [1, с. 4].

Тому реальний сектор потребує активізації модернізаційних
реформ у напрямку не тільки подолання спадного тренду, а й сти-
мулювання випереджального розвитку і зміцнення економічної
безпеки, що має стати одним із визначальних чинників виведення
країни зі стану кризи, прискорення структурно-технологічної мо -
дернізації економіки, зміцнення її міжнародної конкурентоспро-
можності і забезпечення на цьому підґрунті соціально-економічних
умов життя населення, відповідних європейським стандартам.

У 2015 р. кризові тенденції у реальному секторі економіки
поглиблювалися, що вплинуло на динамку ВВП України, який ско-
ротився на 9,9% відносно 2014 р. (у 2014 р. падіння становило 6,6%
відносно рівня 2013 р.) (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка зміни обсягу валового внутрішнього продукту
за окремими складниками, % до попереднього року, у постійних
цінах 2010 р [2].

Незважаючи на позитивну динаміку ВВП у 2016 році, промис-
ловість України в першому півріччі 2017 року продемонструвала
хоча й незначну, але все-таки негативну динаміку. 
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Управління підприємницькими структурами на основі підви-
щення рівня конкурентоспроможності реалізується через прийнят-
тя рішення щодо вибору кількох стратегій, які підсилюють рівень
конкурентоспроможності підприємницької структури за певним
фактором. Проте, не вирішеним залишається завдання прийняття
рішення щодо вибору між альтернативними стратегіями, які вхо-
дять до однієї групи. З цією метою слід запропонувати «дерево» час-
тково-альтернативних управлінських рішень.

Під деревом управлінських рішень розуміємо набір готових
рішень, які приймаються на основі певних факторів. Тобто, йдеть-
ся про деякий вид сценарного планування, що базується на форму-
ванні альтернативних рішень та підстав для їх прийняття. Графічне
представлення послідовності реалізації сценарних планів нагадує
«дерево», тому інколи сценарні плани називають деревами рішень.

Використання дерева управлінських рішень для вирішення про -
блеми пошуку оптимальної стратегічної альтернативи є можливим,
оскільки прийняття тієї чи іншої стратегії відбувається із врахування
факторів, що відрізняються відповідно до групи представлених вище
стратегій управління конкурентоспроможністю. Прийняття рішення
щодо вибору стратегії зниження витрат, диференціювання чи фоку-
сування можливе на основі додаткового врахування рівня монополі-
зації галузі, котрий являється зовнішнім чинником на противагу
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товарній та ціновій політиці. Вибір між стратегіями Т. Робінсона
залежить від етапу життєвого циклу галузі. Управлінське рішення
щодо вибору між стратегічними пропозиціями Р. Майлза та С. Сноу
може прийматись на основі аналізування конкурентів підприєм-
ницької структури на предмет їх гнучкості, що можливе шляхом
дослідження частки великих, середніх і малих підприємств на ринку. 

Дерево управлінських рішень щодо обрання тієї чи іншої стра-
тегії не являється завершальним етапом у процесі управління під-
приємницькими структурами на засадах забезпечення зростання їх
конкурентоспроможності проте воно формує стратегічну основу для
вирішення означеного завдання. Стратегії, які входять в одну групу
зазвичай є альтернативними, тому вибір однієї із них базується на
дослідження цільового критерію (товарна та цінова політика, етап
життєвого циклу чи гнучкість). Обрані стратегії відповідно до кожно-
го із означених критеріїв можуть реалізовуватись одночасно і тому
необхідним є визначення інструментарію щодо зважування обра-
них напрямків, оскільки реалізацію трьох обраних стратегій може
спричинити витрати з боку підприємницької структури. Відтак по -
будова та використання дерева рішень є лише одним із етапів фор-
мування системи управління підприємницькими структурами на
засадах забезпечення зростання їх конкурентоспроможності. 

Вирішення завдання на етапі формування означеної управлін-
ської системи є неминучим, оскільки є основою для прийняття
управ лінських рішень, які мають характеризувати порядок кроків із
підвищення конкурентоспроможності з точки зору досяжності та
кількісного вимірювання обраних цілей і завдань, отриманих на
основі визначених стратегій з урахуванням трьох напрямків удос-
коналення конкурентоспроможності підприємницької структури. 
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Національне багатство всіх держав вимірюється кількістю
таких винятково коштовних ресурсів як благородні метали й алма-
зи, і, відповідно, питання про володіння цією сировиною здобуває
особливу гостроту.

Виходячи із загальноприйнятих методик визначення галузевої
структури економіки, можна сказати, що алмазно-діамантовий
комплекс світу (АДК) формується двома групами галузей. Це галу-
зі виробничої (видобуток алмазів, виробництво діамантів, виготов-
лення ювелірних виробів з діамантами, виготовлення виробів про-
мислового призначення з технічних алмазів) і невиробничої сфери
(оптова торгівля алмазами й діамантами, оптова й роздрібна торгів-
ля ювелірними виробами з діамантами й виробами з технічних
алмазів, реклама діамантів і ювелірних виробів з діамантами). 

У реальному житті між перерахованими галузями, що форму-
ють АДК, важко провести чіткі межі, тому що той самий «гравець»
(країна, компанія) може брати активну участь у діяльності всіх
галузей. Найбільше яскраво даний аспект прослідковується в праг-
ненні багатьох алмазодобувних і гранувальних компаній до так зва-
ної «вертикальної» інтеграції (De Beers, Rio-Tinto, АЛРОСА, LLD,
Lazare Kaplan International і т.д.). Цей процес дозволяє, з одного боку,
більш рівномірно перерозподіляти прибуток у межах АДК, а з ін -
шого — сприяє формуванню й збільшенню попиту на вироблений
продукт, а також його вивченню [1].

Самий популярний і розрекламований камінь на Землі — ал маз.
Найбільші у світі виробники алмазів — Росія й Ботсвана (Африка).

De Beers, африканська компанія-гігант, контролює більш 50 від -
сотків усього світового видобутку алмазів, а на частку російської
АЛРОСА доводиться 25 відсотків ринку. Раніше De Beers закупову-
вала додатково в Росії діамантів щорічно на 800 млн. доларів. Усе це
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дозволяло De Beers практично одноосібно контролювати ціни на рин -
ку діамантів. Єврокомісія розглянула в цих закупівлях порушення
антимонопольного законодавства. З 2015 до 2017 року поставки ро -
сійських алмазів De Beers були зменшені на половину, а з 2017 ро ку —
взагалі припинені.

За останні тридцять років ціни на дорогоцінні камені постійно
росли. Виключення відбулося лише одного разу — після терактів
11 вересня в США, але тоді зміни торкнулися всього світового
ринку, і жоден з ринків не встояв. Однак, уже через рік ситуація на
ринку дорогоцінних каменів у світі почала змінюватися, обсяг про-
дажів виробів з діамантами виріс майже на чверть. За прогнозами
деяких експертів, ціни на алмази протягом шести наступних років
виростуть на 30%.

Стабільне підвищення цін на алмази в першу чергу пояснюєть-
ся попитом на них. Попит на алмази в останні роки росте швидше,
ніж їх видобуток. Тільки Китай за чотири останні роки збільшив
споживання ювелірних виробів більш ніж удвічі. Що стосується
загальносвітових прогнозів співвідношення «споживання — видо-
буток», по розрахунках західних фахівців, до 2020 року попит на
алмази у світі виросте на 6%, у той час як видобуток — усього на 2%.

У світі за рік продається близько 114 млн. карат алмазів на суму
близько 7 млрд. доларів. Середня ціна за карат виросла до 90 дола-
рів, самі рідкі й дорогі рожеві й червоні алмази піднімалися в ціні до
55 тисяч доларів за карат.

У числі країн, які найбільше купують, звичайно, слід виділити,
насамперед, самі багаті країни світу. Оскільки насправді частка від
ВВП, яку інвестують у дорогоцінні камені, досить стабільна.
Природньо, країна номер один — це Сполучені Штати. Є ряд країн,
які мають до таких предметів розкоші особливу тягу — це, скажімо,
Саудівська Аравія й Емірати. Вони мали до останнього часу вели-
чезний приплив на цей ринок за рахунок тих же нафтодоларів.

У цілому на ринку до 2016 року переважали позитивні тенденції,
що було обумовлено наявністю економічного росту в країнах — спо -
живачах ювелірних прикрас із діамантами. Спостерігалося пе ре ви -
щення попиту на алмазну сировину над пропозицією. Незважаючи
на ріст цін від виробників, на вільному ринку відзначалися стійко
високі премії при перепродажі алмазів.

У цій ситуації Всесвітня федерація алмазних бірж (WDFB) по кли -
кала добувні компанії обмежити обсяг поставок алмазів. Найбіль -
ший виробник алмазів у світі De Beers заявив, що переглядає
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виробничі плани на 2018 р у зв’язку з економічною кризою. Слідом
за De Beers російський монополіст з видобутку алмазної сировини
компанія АЛРОСА заявила про скорочення поставок алмазів на
ринок на величину до 30% для підтримки цін.

Одночасно зі скороченням обсягів пропозиції сировини, що до -
бувають, компанії, включаючи АЛРОСА, беруть на себе зобов’я -
зання й видатки з різкої активізації маркетингових зусиль по про-
суванню діамантів. Зовсім очевидно, що на успіх цієї кампанії
можна розраховувати тільки в тому випадку, якщо ціни на вироби
з дорогоцінними каменями в умовах кризи будуть стабільними і їх
інвестиційна привабливість в очах споживачів не буде знижена [2].
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Для реалізації ефективної кредитної діяльності банки створю-
ють свою внутрішню кредитну політику. Кредитна політика банку —
це одна з важливих інструментів, що не дає можливість допустити
банківські ризики. Використання положень кредитної політики
має право банку розробити такий кредитний портфель, який спо-
магатиме досягненню поставлених цілей у банківській діяльності,
а саме: контролю за управління ризиками, прибутковості банку та
дотримання усіх вимог законів щодо сфери банку.

Дослідженням сутності кредитної політики банків та проблеми
реалізації її банками України досліджуються багатьма вченими, се ред
яких І. Карбівничий, А. Маслова, О. Любар, С. Андрос, Н. Ост -
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ровська та ін. Для банківської системи України наразі дане питан-
ня є актуальним, оскільки післякризовий період є несприятливим
для стрімкого розвитку кредитування, тому виникає необхідність
детального дослідження механізму даного процесу та виявлення
проблем і шляхів їх усунення в процесі ефективної реалізації кре-
дитної політики банку.

Метою кредитної політики банку є формування оціненого та
якісного підходу щодо управління ризиком на рівні кредитного
портфеля банку. 

Один із найважливіших принципів банківської діяльності по -
лягає у тому, що при здійсненні його основної активної операції,
банківського кредитування, наданий кредит має бути повернений
у чітко обумовлені в кредитному договорі строки [1]. 

Дотримання цього принципу є запорукою успішного функціо-
нування комерційного банку. Цілком очевидно, що при наданні
будь-якої позики перед банком стає проблема невизначеності того,
чи буде її повернуто вчасно, і більше того, чи буде її повернуто вза-
галі. Звідси виплаває, що основним завданням банку при наданні
позики є перетворення невизначеності в ризик і його детальний
аналіз [2].

Одним з важливіших напрямків підвищення ролі банківського
кредиту у фінансуванні інвестицій є удосконалення форм і методів
їх кредитування. 

Українським банкам доцільно практично використовувати су -
часні кредитні інструменти фінансування інвестиційних програм,
такі як:

– синдиковане кредитування, перевагами якого є диверсифіка -
ція та перерозподіл кредитних ризиків між банками-кредиторами;

– переоблік векселів; 
– застосування лізингових операцій;
– застосування технологій інвестиційних фондів;
– участь позичальника у фінансуванні довгострокових інвес -

ти  ційних проектів;
– встановлення довгострокових партнерських стосунків між:

банком та позичальником.
Для того, щоб контролювати зазначений фактор ризику, фі -

нансово-кредитні установи мають розробляти й упроваджувати від-
повідну політику з довгострокового інвестування, орієнтовану на
формування такого кредитного портфеля, який сприяв би мініміза-
ції кредитного ризику.

в сучасних умовах Секція 1
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В умовах складної ситуації у економіці та динамічної зміни зов-
нішнього середовища особлива увага повинна приділятися фінан-
совій безпеці як одному з найважливіших напрямів підвищення
ефективності функціонування підприємства.

Фінансова складова економічної безпеки підприємства у пра-
цях вітчизняних науковців найчастіше визначається як стан найбільш
ефективного використання корпоративних ресурсів підприємства,
яке виражене у найкращих значеннях фінансових показ ників при-
бутковості і рентабельності бізнесу. Дослідники зауважують, що
фінансова безпека визначає певний стан фінансової стабільності,
в якому повинно знаходитися підприємство для реалізації своєї
стратегії, характеризується можливістю підприємства протистояти
зовнішнім і внутрішнім загрозам.

На наш погляд, фінансова безпека підприємства — це такий
його фінансовий стан, який характеризується, по-перше, збалансо-
ваністю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій
і послуг, що використовуються підприємством; по-друге, стійкістю
до внутрішніх і зовнішніх загроз; по-третє, здатністю фінансової
системи підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових
інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів;
по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фі -
нансової системи.

144

Секція 1 Економічні перспективи України 



145

Умови забезпечення фінансової безпеки підприємства такі:
– високий ступінь гармонізації й узгодження фінансових ін те -

ресів підприємства з інтересами оточуючого середовища та інтере -
сами його персоналу;

– наявність на підприємстві стійкої до загроз фінансової сис-
теми, яка спроможна забезпечувати реалізацію: фінансових інтер-
есів, місії і завдань збалансованість і комплексність фінансових
інструментів і технологій, які використовуються на підприємстві;

– постійний і динамічний розвиток фінансової системи (під-
системи) підприємства.

На основі всебічного аналізу фінансового стану приймається
рішення про відповідність фактичного рівня фінансової безпеки
підприємства допустимому. Якщо фактичний рівень відповідає до -
пустимому, то відбувається перехід до останнього етапу системи
управління, а саме до контролю за дотриманням належного рівня
фінансової безпеки підприємства. Якщо ж фактичний рівень не
відповідає допустимому, то слід підібрати заходи підвищення рівня
фінансової безпеки та оцінити їх економічну ефективність, з розра-
хунку витрат на їх проведення та вигод від мінімізації ризиків під-
приємства, що дозволяє врахувати доцільність проведених заходів.

В разі, коли рівень фінансової безпеки визначається як дуже
низький, на перший план виступає антикризове управління фінан-
совою діяльністю. Процес антикризового управління розпочина-
ється тоді, коли на фінансову діяльність прямо діє сукупність пев-
них загроз, але ще є можливість самостійно вийти з кризового
стану. Під антикризовим управлінням розуміють систему управлін-
ня підприємством, спрямовану на завчасне виявлення можливих
кризових ситуацій, розроблення заходів протидії, швидке реагуван-
ня на будь-які зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищах.

Саме розробка і реалізація попереджувальних заходів у процесі
антикризового управління є основою забезпечення фінансової стій -
кості підприємства. Основною метою обох видів управління (тобто
антикризового і фінансовою безпекою) є повернення підприємства
до нормального стану фінансової діяльності. Отже, об’єктом анти -
кризового управління є кризовий фінансовий стан підприємства,
об’єктом управління фінансовою безпекою — сукупність загроз
і небезпек, які впливають на нього.

в сучасних умовах Секція 1
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Процес управління підприємством можна уявити як сукупність
послідовних дій управлінського персоналу за визначенням цілей
для об’єктів управління і їх фактичного стану на основі реєстрації
та обробки відповідної інформації, формування та затвердження
(прийняття рішень) економічно обґрунтованих виробничих про-
грам і оперативних завдань. Ця послідовність дій управлінського
персоналу повинна здійснюватися на основі теоретичних положень
і розроблених вченими і практиками принципами управління: єди-
ноначальність, оптимальний розподіл обов’язків, оптимальне
число рівнів, інформаційна забезпеченість керівника, наявність
контролю, єдність первинної інформації, оптимальність інформа-
ційного навантаження, зацікавленість виконавця в результаті.

Концепція про можливість застосування наукових принципів
для підвищення ефективності організації зародилася, коли управлін-
ня як наука було ще в початковому стані. Відомо, що наука управ-
ління зародилася в Англії під час Другої світової війни, коли група
вчених одержала завдання на рішення складних військових про-
блем, таких, як оптимальне розміщення споруд цивільної оборони
і вогняних позицій, оптимізація глибини підриву протичовнових
бомб і конвою транспортних караванів. У 50–60-і рр. методологія була
оновлена, перетворена в цілий ряд специфічних методів і стала все
більш широко застосовуватися для вирішення проблем в промис-
ловості і ухвалення рішень в різних ситуаціях [1]. Сьогодні моделі
і методи науки управління використовуються практично скрізь.

Сучасна ситуація в теорії і практиці світового менеджменту
характеризується співіснуванням і взаємодією трьох основних під-
ходів: системного, процесного і ситуаційного (при явному доміну-
ванні останнього). Вони спрямовані на синтез і розвиток розробле-
них раніше поглядів основних «шкіл управління», а також на
розробку нових уявлень про управління. У зв’язку з паралельним
існуванням ряду підходів загальний спектр сучасних теоретичних і
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прикладних розробок надзвичайно широкий і різноманітний.
Результатом цього є фактично вичерпний охоплення сучасними
дослідженнями всіх основних проблем управління. Разом з тим
ситуація в цій галузі — саме в силу труднообозримой числа концеп-
цій, підходів, шкіл, трактувань — таїть і певні труднощі. Це трудно-
щі узагальнення, синтезу результатів.

Подолання проблем неузгодженості управління підприємством
зі змінами вимог навколишнього середовища можливе за умови
розвитку науково обґрунтованих методик системного аналізу під-
приємства як об’єкта, яким повинен керувати менеджер. У зарубіж-
них і вітчизняних наукових публікаціях з управління підприємством
до цього часу не акцентувалася увага на тому, що найважливішим
моментом для забезпечення його ефективності є пристосування до
змін сутнісних особливостей об’єкта, яким потрібно управляти.

Система управління підприємством також передбачає диферен -
ціацію та координацію управлінської діяльності за виконуваними
функціями. Під функцією управління спід розуміти продукт поділу
і спеціалізації управлінської праці, відокремлений напрямок управ-
лінської діяльності, що дозволяє здійснювати управлінський вплив.
За ознакою інваріантності розрізняють загальні (ключові) функції,
що розкривають склад процесу управління, і специфічні (конкрет-
ні) функції, що вказують напрямок цілеспрямованого впливу на той
чи інший вид виробничої діяльності. До основних функцій управ-
ління відносять: планування, організацією, мотивацію, контроль.
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Сучасна економіка України характеризуються високим рівнем
ди намічності і нестабільності. Маркетингова концепція управління
націлює суб’єкти на пошук оптимальних рішень у процесі вироблення

в сучасних умовах Секція 1



знань, максимально задовольняючи всіх його учасників. За допо-
могою маркетингу підприємства здійснюють пошук свого місця на
ринку, де вони зможуть максимальною мірою виявити свої порів-
няльні переваги, тобто ведуть активний пошук ринкових можли-
востей для розвитку, а також пошук (формування) цільових ринків
для їх реалізації [1]. Важливим завданням інноваційного маркетин-
гу є встановлення діалогу між різними функціональними підрозді-
лами підприємства, які залучаються до інноваційного процесу. До
основних принципів інноваційного маркетингу належать: націле-
ність на досягнення кінцевого результату інновації; орієнтація на
захоплення певної частки ринку нововведень згідно з достроковою
метою, яка поставлена перед інноваційним проектом; інтеграція
дослідницької, виробничої та маркетингової діяльності в систему
менеджменту підприємства; орієнтація на дострокову перспективу,
що вимагає проведення маркетингових досліджень, отримання на
їх засадах інновацій, які забезпечують високоефективну господар-
ську діяльність; застосування взаємозалежних і взаємоузгоджених
стратегій і тактики активного пристосування до вимог потенційних
споживачів інновації з одночасним цілеспрямованим впливом на їх
інтереси [2]. Інновації як товару притаманні певні особливості, а са ме:
ринкова новизна; перспективний характер потреби на інновацію
або навіть відсутність потреби на ринку; високий ступінь невизна-
ченості на ринку; відокремленість у часі між затратами і кінцевим
результатом; здатність до значної мультиплікації доходів при реалі-
зації; спрямованість, у першу чергу, на задоволення потреб спожи-
вачів-новаторів; неможливість використання без належного рівня
знань та інформованості споживачів. Необхідно відзначити, що
роль маркетингу в інноваційній сфері значною мірою є зменшеною.
В Україні інноваційні процеси відбуваються здебільшого повільно.
За таких обставин значно погіршуються передумови прискорення
економічного розвитку в Україні, що потребує невідкладного вирі-
шення проблем і стимулювання інноваційної активності. [3]. За
умов правильного й ефективного впровадження маркетингові
інновації можуть зміцнити позиції підприємства й більшою мірою
сприяти задоволенню потреб споживачів, завоюванню нових сег-
ментів ринку, підвищенню конкурентоспроможності підприєм-
ства, покращенню його іміджу, отриманню кращих результатів,
більш високої ефективності. 
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Глобальні процеси, які мають місце на початку ХХІ сторіччя,
зумовлюють необхідність побудови постіндустріальної економічної
системи в Україні, що є необхідною умовою збереження конкуренто -
спроможності країни в системі світової економіки. Постіндуст рі -
альне суспільство — це суспільство, в якому сфера послуг має пріори-
тетний розвиток і переважає над обсягом промислового вироб ництва
та виробництва сільськогосподарської продукції [1]. Наукові роз-
робки стають головною рушійною силою економіки. Тому найцін-
нішими якостями є рівень освіти, професіоналізм, здатність до
навчання і креативність працівника. У постіндустріальній економі-
ці найбільший внесок у вартість матеріальних благ, які виробляють-
ся саме всередині цієї економіки, робить кінцева складова вироб-
ництва — торгівля, реклама, маркетинг, тобто сфера послуг, а також
інформаційна складова у вигляді патентів, НДДКР і т. ін. 

Важлива риса постіндустріального суспільства — посилення ролі
і значення людського фактору. Змінюється структура трудових ре -
сурсів: зменшується частка фізичного і зростає частка розумового

в сучасних умовах Секція 1



висококваліфікованої і творчої праці. Збільшуються витрати на під -
готовку робочої сили: витрати на навчання та освіту, підвищення
кваліфікації та перекваліфікації працівників.

Серед основних напрямів інноваційного впливу на процеси
формування та розвитку конкурентоспроможності робочої сили
слід визначити такі [2, с. 49–50]: 

1. Інноваційні заходи щодо модернізації змісту та методів орга-
нізації функціонування системи вищої освіти. Це має забезпечити
використання інноваційних педагогічних технологій та відповідних
підходів до управління ВНЗ на всіх рівнях, зокрема впровадження
сучасних підходів тотального менеджменту якості (TQM), поширен-
ня інформаційно-комунікаційних технологій, створення ефектив-
них механізмів трансферу сучасних знань із наукової та практичної
сфер до навчального процесу. 

2. Створення сучасної системи післядипломної освіти як скла-
дової системи безперервної освіти, шляхом формування системи
національних кваліфікацій. Остання має включати рамки націо-
нальних кваліфікацій, відповідно до європейських рамок кваліфі-
кацій та відповідні інститути, які будуть координувати діяльність із
навчання й здобуття професійних кваліфікацій. 

3. Трансформація системи матеріального стимулювання та со -
ціально-економічних умов відтворення людського капіталу в кон-
тексті стимулювання кадрів з вищою освітою щодо свого постійно-
го професійного розвитку. 

4. Упровадження сучасних підходів до організації робочих
місць та виробничого процесу. Так, головним орієнтиром іннова-
ційного розвитку людського капіталу у сфері праці має бути безпе-
рервний якісний розвиток людських ресурсів та забезпечення їх
конкурентоспроможності на внутрішньому (внутрішньофірмовому)
і зовнішньому ринках праці. 

5. Створення пільгових соціально-економічних умов для фор-
мування інноваційної інфраструктури на макро- та мезорівнях:
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій; стимулювання
інноваційної діяльності підприємств; розвитку технополісів, техно-
парків, венчурних фірм, інноваційних бізнес-інкубаторів тощо). 

6. Створення дієвих інститутів захисту та ринку інтелектуальної
власності з метою підняття комерційної й інвестиційної привабли-
вості кваліфікованої праці та інтелектуальних продуктів.
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Система бухгалтерського обліку формується відповідно до ви -
кликів часу і потреб економіки. Зміна економічних відносин в Ук -
раїні потребує поглиблення дослідження теорії ведення обліку.

Питання методології, теорії бухгалтерського обліку, та форму-
вання його системи розглянуто в працях Бутинця Ф.Ф. [1], Кі -
рейцева Г.Г. [2], Саблука П.Т. [3], Ткаченко Н.М. [4], Хомина П.Я.
[5] та інших вчених. Проте немає однозначного їх вирішення.

Законом України № 996-XIV від 16 липня 1999 р. «Про бухгалтер -
ський облік та фінансову звітність в Україні» (стаття 3) [6] ви значено,
що метою ведення бухгалтерського обліку є надання користувачам
для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інфор-
мації про фінансове становище, результати діяльності та рух гро-
шових коштів підприємства. Тобто, бухгалтерський облік ведуть
для одержання економічної інформації про стан засобів і джерел та
зміни, що відбуваються під час господарської діяльності, з метою
управління, контролю, аналізу і планування.

Різним користувачам потрібна відповідна інформація: власни-
кам — про стан їхнього капіталу, збагачуються вони чи бідніють,
яка діяльність більш ефективна; працівникам — про рівень заробіт-
ної плати, охорону праці; постачальникам — про фінансовий стан
та наявність коштів для своєчасних розрахунків; державі — про роз-
мір податків і для статистики тощо. 

Це обумовлює виникнення окремих підсистем бухгалтерського
обліку.

В країнах з розвиненою ринковою економікою з’явився управ-
лінський облік як інформаційна база для прийняття управлінських
рішень.
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Термін внутрішньогосподарський (управлінський) облік трак-
тується як система обробки та підготовки інформації про діяльність
підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління
підприємством [6]. В економічній літературі є різні тлумачення суті
управлінського обліку. Ряд вчених вважають, що він являє собою
аналітичний облік витрат та реєстрацію господарських операцій
з виробництва і калькуляцію собівартості вироблюваної продукції
та послуг (робіт) [7, с. 15].

Залежно від поставленої мети та користувачів інформацією ви -
діляють стратегічний, податковий та інші підсистеми обліку.

Бухгалтерський облік тісно пов’язаний із багатьма іншими на ука -
ми і застосовує їх прийоми і методи для виявлення, вимірювання, ві до -
браження, формування і передачі облікової інформації для користува-
чів. Для забезпечення мети і виконання завдань бухгалтерський облік
інтегрується з економікою, філософією, аудитом, статистикою, ма -
тематикою, фінансами, менеджментом, маркетингом, інформатикою.

В сучасних умовах ведення бухгалтерського обліку неможливе
без використання комп’ютерної техніки. Її застосування забезпечує
автоматизований процес збирання, реєстрації та опрацювання об -
лікової інформації. Це якісно змінює характер роботи облікових
працівників, розширює можливості інформаційного забезпечення
підприємств. З метою вдосконалення технології обробки економіч-
ної інформації в бухгалтерському обліку необхідно активніше
застосовувати інформаційні технології. 

Отже, бухгалтерський облік функціонує як єдина уніфікована
сис тема збору, обробки і передачі інформації про діяльність підприєм-
ства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Ця
система включає фінансовий, управлінський, виробничий, стратегіч-
ний, податковий та інші види обліку, які між собою взаємопов’язані,
доповнюють один одного, базуються на спільних документах і спря-
мовані на визначення результатів діяльності підприємства. Підсис те -
ми мають певні відмінності: формують інформацію для різних спожи-
вачів, використовують не однакові принципи і нормативні акти тощо.
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На даний час у зв’язку із розвитком глобальної мережі Інтернет
відбувається зростання популярності, доступності та зручності
використання електронних грошей у операціях, які здійснюються
за допомогою інтернет-технологій. Згідно зі ст. 15 Закону України
«Про платіжні системи та переказ коштів», електронні гроші — це
одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, прийма -
ються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає,
і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій
або безготівковій формах. Електронні гроші випускаються в обмін
на готівкові або безготівкові кошти іншими, ніж НБУ, банками для
певного кола суб’єктів, які погодилися на договірній основі вико-
ристовувати електронні гроші в розрахунках. У той час гривня, як
грошова одиниця України, є єдиним законним платіжним засобом
і приймається без будь-яких обмежень на всій території України.

Для України електронні гроші — це новий платіжний засіб. З ме -
тою бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима
наперед оплачені картки одноцільового використання: дисконтні
картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїз-
ду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу
виключно їх емітентами.

Згідно змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, ка -
піталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і органі-
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зацій та Інструкції про його застосування, введено субрахунок — 335
«Електронні гроші, номіновані в національній валюті», в складі рахун-
ку 33 «Інші кошти». На цьому субрахунку відображаються операції
з електронними грошима, які здійснюються комерційними агентами
та користувачами, відповідно до нормативно-правових актів Націо -
нального банку України та правил використання електронних грошей,
узгоджених з Національним банком України. За дебетом субрахунка
335 відображають суму електронних грошей, отриману від покупців
у кореспонденції з кредитом рахунка обліку розрахунків із покупцями
(субрахунок 361). Заборгованість торговця перед покупцем погашають
шляхом відвантаження товару за загальними правилами: Дт 361 — Кт
70. За кредитом субрахунка 335 списують суму електронних грошей,
перераховану банку для погашення, в кореспонденції з дебетом субра-
хунка 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті».

Розрахунки по торговим операціям в мережі Інтернет прово-
дяться через оператора. При цьому оператор може використовувати
рахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», відкривши аналі-
тичний рахунок 377.1 «Розрахунки з оператора тором через мережу
Інтернет». Гроші, які надійшли на рахунок оператора у обліку бу -
дуть відображені: Дт 377.1 — Кт 681, при цьому ПДВ буде відобра-
жатися з передоплати, що надійшла: Дт 643 — Кт 641.

Електронні гроші — це магнітні носії платіжної інформації, які
замінюють паперові гроші, чеки та інші грошові документи у безго-
тівкових розрахунках між клієнтами і банками за допомогою елек-
тронно-інформаційних систем. Це — електронний аналог готівко-
вих грошей, які існують у вигляді електронних записів, наприклад
у віртуальних гаманцях в Інтернеті. Основне їх призначення — бути
розрахунковим засобом, за допомогою якого можна купувати това-
ри, сплачувати послуги, отримувати оплату за виконану роботу. На
сьогодні їх широко використовують як платіжний інструмент, і во -
ни обертаються поряд з традиційною готівкою. 

НОВІТНІ ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Убийвовк І.І.
ст. викладач кафедри управління та адміністрування,

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Розвиток банківської системи та становлення інших кредитно-
фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні економіч-
ного розвитку держави. Комерційні банки не лише надають послуги,
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які є спільними і чітко визначеними для їх діяльності, а й впрова -
джують елементи новітніх послуг, що розвиваються в банківській
системі. Це дозволяє розширити коло послуг комерційних банків
для клієнтів та визначити пріоритетність їх розвитку з точки зору
економічних перспектив.

Вітчизняні комерційні банки використовують кредитно-депо-
зитні і карткові програми, розрахунково-касові і валютні послуги,
зарплатні проекти, тобто стандартний пакет банківських послуг.
Проте, на даний час впроваджується і спектр новітніх інноваційних
послуг в комерційних банках. Саме це є поштовхом для боротьби
вже не просто за визначений сегмент клієнтів, а за кожного конк-
ретного споживача комерційних банків. Така політика комерцій-
них банків значно підвищує значимість розроблення і впровадження
нових, інноваційних банківських послуг для задоволення запитів
клієнтів і сприяє утриманню конкурентних позицій комерційного
банку на ринку банківських послуг. Саме впровадження цих послуг
надає можливість комерційному банку виокремити себе як сучас-
ний та залучити нове коло споживачів банківських продуктів.

До відомих новітніх послуг комерційного банку можна віднес-
ти гарантії та поручительства; трастові послуги; факторингові
послуги; послуги форфейтингу; лізингові послуги. Зі стрімким роз-
витком економічної системи комерційний банк повинен пропону-
вати і використовувати в своїй діяльності набагато більше можли-
востей впровадження сучасних інновацій та технологій, з метою
забезпечення розширення кола клієнтів та виокремлення своїх по -
слуг на банківському ринку. Отже, комерційним банкам необхідно
вводити в свою роботу новітні послуги як для забезпечення переваг
в конкуренції, так і для власного фінансового розвитку.

Щодо перспективного розвитку напряму банківських послуг, то
можна виділити надання соціально орієнтованих банківських по слуг
(socialbanking). Сьогодні ця інновація спрямована на впровадження
продуктів і послуг, що сприяють забезпеченню стабільного та без-
печного соціально-економічного розвитку суспільства. Це можливо
шляхом кредитування проектів, які принесуть суспільну користь:
кредитування на купівлю екологічного авто, фінансування побудо-
ви «екологічного» житла тощо. Створення соціально орієнтованих
інновацій відкриває для комерційних банків унікальні можливості
позиціонування на ринку і позитивно впливає на імідж кредитних
установ. Оскільки, сучасні технології використовуються в роботі
комерційних банків, то при їх створенні їм має бути притаманне:
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«стратегічний ефект» приросту клієнтської бази, зацікавлення значи-
мих персон, зменшення витрат на здійснення банківських операцій
при оптимальному рівні операційного ризику і операційних затрат.

Ефективність діяльності та конкурентоспроможність будь-якого
комерційного банку в більшій мірі забезпечується впровадженням
новітніх послуг комерційних банків, таких як факторинг, торговий
еквайринг, центри самообслуговування, кеш-менеджмент, соціаль-
но орієнтовані послуги та використання інноваційних технологій.
Перевагами їх використання є зменшення часу обслуговування клі-
єнтів, можливість клієнтів управляти своїми операціями, полегшен-
ня роботи працівників комерційного банку, розширення кола клі-
єнтів, забезпечення переваг над конкурентами та інші. Основним
недоліком їх використання є саме впровадження даної інновації
в дію та значні матеріальні витрати на їх забезпечення. Та, незва-
жаючи на мінуси цих послуг, комерційний банк повинен вносити їх
в спектр своїх послуг з метою свого фінансового розвитку та роз-
витку програми менеджменту своєї діяльності.

РЕФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Христенко А.Л.
І курс магістратури, група ЗФН-71/17/09, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,

к.тел. (097)-520-26-23
Науковий керівник: Бахур Н.В., 

ст. викладач, Інститут економіки та менеджменту 
Університету «Україна»

Для комерційних банків рефінансування в центральному банку —
це останній спосіб (остання надія) регулювання їхньої ліквідності,
і центральний банк виступає для них у ролі кредитора останньої
інстанції. Для центральних банків рефінансування комерційних
банків — це, по-перше, канал безготівкової емісії, а по-друге, —
спо сіб запобігання банківській паніці. У випадку кризової ситуації
на грошовому ринку центральний банк надає негайно додаткові ре -
зерви на кредитній основі тим банкам, котрі потребують їх найбільше.
Для реалізації процентної політики Національний банк установлює
такі процентні ставки: облікову; за інструментами постійного до -
ступу НБУ; за депозитними сертифікатами НБУ; за кредитами рефі -
нансування [1].
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Заборгованість українських банків перед НБУ за кредитами
рефінансування станом на 1 січня 2018 року — 68,891 млрд гривень,
що на 3,9% більше, ніж на 1 січня минулого року. Обсяг заборгова-
ності українських банків перед Національним банком України за
виданими кредитами рефінансування на 1 січня 2018 року склав
68,891 мільярда гривень, що на 3,9% вище від показника на 1 груд-
ня минулого року. Про це повідомляється на сайті НБУ. Так, зага-
лом за 2017 рік обсяг заборгованості банків перед регулятором з ре -
фінансування скоротився на 7,9%.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних
сертифікатів НБУ у грудні виріс майже вдвічі, але в цілому за рік
показник скоротився на 1,4% — 67,190 мільярда гривень. Націо -
нальний банк України у минулому році отримав на погашення
заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних
банків 2.1 млрд. грн. Ця сума складалася з коштів, що надійшли від
реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)
заставного майна (активів) та коштів, отриманих з інших джерел [2]. 

Зокрема, за 2017 рік ФГВФО було реалізовано заставлене май но
на суму 595,84 млн. грн., з яких НБУ отримав 574.7 млн. грн. Пере -
важну більшість реалізованих активів, а саме на суму 529,2 млн. грн.,
становили права вимоги за заставленими НБУ кредитними догово-
рами. Сума отриманих коштів НБУ від реалізації майна у 2017 році
на 13% перевищує показник реалізації аналогічних активів у 2016 ро -
ці (510,2 млн. грн). Стосовно інших джерел погашення заборгова-
ності за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, то
це були кошти від:

– погашення майнових прав на суму 764,5 млн. грн.;
– погашення ОВДП на суму 664,3 млн. грн.;
– продаж банківських металів на суму 62,0 млн. грн.;
– погашення майнових прав третіми особами на суму 7,3 млн.

грн. а найвищу ціну (243.7 млн. грн) у 2017 році було реалізовано
права вимоги за кредитним договором, переданим ПАТ «Дельта
Банк» у заставу НБУ. Національний банк України за підсумками
чергового кількісного тендера з рефінансування банків 10 січня
задовольнив заявку одного банку на 2,3 млрд грн при оголошеному
обсязі тендера 3 млрд грн, говориться в повідомленні регулятора.
Згідно з його даними, термін рефінансування — 84 дня, ставка —
16,5%. На попередньому подібному тендері 13 грудня Нацбанк
надав державним Ощадбанку та Укргазбанку по 2 млрд грн і Альфа-
банку 625 млн грн під 15,5% річних [3].
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BAAS-ПЛАТФОРМИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Цивілюк В.Ю.
І курс, група МО-11/17, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,

к.тел.(063)8693092
Науковий керівник: Фурман С.С., ст.викладач, 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

BAASIS (backend-as-a-service) — це програмна платформа, що
об’єднує банки API і створює нові технології, що допомагає уніфі-
кувати та передавати фінансові дані та потоки платежів від банків
до fintech у захищеній екосистемі, яка працює як посередник та
постачальник інфраструктури. Платформа BAASIS включає в себе
адаптери даних, технологію BAASIS Cloud і стандартний набір API,
що охоплює кожну банківську функцію від CASA та випуску картки
до здійснення транскордонних платежів та торгівлі.

Банк-як-сервіс — це технологічна платформа з набором API,
яка інтегрується з будь-яким існуючим банком та надає небанків-
ським організаціям економічно ефективний, простий та швидкий
спосіб запуску різних фінансових продуктів.

Банк-як-Сервіс не конкурує ні з банками, ні з fintech. Нато -
мість він є будує екосистеми, що об’єднують всіх гравців фінансо-
вої галузі, забезпечує їм нові потоки доходів та продукти для своїх
існуючих клієнтів.

П’ять років тому ринок backend-as-a-service (BaaS) був досить
невеликим. Сьогодні він оцінюється 1,32 млрд доларів і очікується,
що ця цифра виросте до 28 млрд до 2020 року. 

Сьогодні, використовуючи BaaS, розробники здатні швидко
побудувати необхідний бекенд і платформу для обробки даних, що
надходять з мобільних додатків. BaaS-функції включають в себе хмар-
не сховище, push-повідомлення, управління користувачами і фай-
лами, служби визначення місцезнаходження та ін. Всі ці сервіси
мають власний API, що дозволяє їм легко вбудовуватися в додатки.
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По суті, BaaS вирішує три завдання розробників. Перше з них —
це швидкість розвитку. Для кожного проекту необхідно визначити
ключовий набір функцій продукту і використовуваних технологій,
за допомогою яких проект буде реалізований. Backend-as-a-Service
вирішує ці завдання, відповідаючи на питання: «Як дійти до на -
ступної ітерації швидко, дешево і з мінімальними ризиками».

Друге завдання, яке вирішує BaaS — це рівність для всіх. У цьому
випадку завдання мультіплатформенності зміщуються з фронтенда
на бекенд, що дає можливість робити додатки для різних операцій-
них систем з однаковою «начинкою під капотом» і не плутатися в їх
особливостях.

Третя — це охоплення. Якщо ваш стартап побудований на пев-
ній ідеї з високою віральностью, BaaS допоможе з такими речами,
як інтеграція з соціальними мережами і хмарними сховищами.

Таким чином, BAAS — платформа є сучасним фінансовим інст -
рументом, що вирішує декілька важливих завдань та значно полег-
шує діяльність не тільки фінасових установ, а й усіх користувачів.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ 
ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ 

НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ 
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «PROZORRO»

Шапошник М.С. 
І курс магістратури, група ЗФН-71/17/09, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна», 

к. тел. (066)-713-04-19
Науковий керівник: Дубас А.О., к.е.н., доцент, 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

В умовах розвитку інформаційної економіки кількість бізнес-
інформації в світі подвоюватиметься кожні два роки до 2020 р. Усклад -
нюється її збір, обробка та представлення для прийняття обґрунто-
ваних управлінських рішень. 

Публічні фінанси опосередковують всі сфери економіки, де
інформація з різних сфер — політики, економіки та соціуму — тісно
між собою взаємодіють. В умовах реформування сфери публічних
фінансів зростає значення ефективного управління інформаційни-
ми ресурсами. 

в сучасних умовах Секція 1



Практично кожна реформа Стратегії сталого розвитку «Україна —
2020» має вплив на публічні фінанси, а кожне з міністерств у бо -
ротьбі з корупцією використовує інформаційні технології.

Прозорий та відкритий бюджет — крок до ефективного витра-
чання публічних фінансів.

На офіційному державно-інформаційному порталі у мережі Ін -
тер нет — Є-Data — оприлюднюється інформація про використання
публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету». Від -
відування порталу щомісячно збільшується, а саме у жовтні 2016 р. —
37 тис. користувачів на день. Завдяки інтеграції «Є-Data» та
«ProZorro» проектом «.007» доступна функція контролю оплати
договору Казначейством.

Однією з важливих умов стабільного розвитку національної
економіки є підвищення ефективності управління системою елек-
тронних торгів.

Найбільш перспективними напрямами електронної комерції
є електронні закупівлі, які найбільш розповсюджені на ринках дер-
жавних закупівель розвинутих країн, зокрема Спільного ринку
Європейського Союзу.

У 2015 р. на одному із засідань Національної ради реформ
в Україні було прийнято рішення про необхідність підключення
усіх міністерств та інших органів виконавчої влади до системи
«ProZorro». З 1 серпня 2016 р. система електронних публічних заку-
півель ProZorro стала обов’язковою для всіх державних замовників
при закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн. грн. для робіт. 

З моменту її введення в дію у системі держзакупівель відбулося
майже 225 тисяч тендерів на суму понад 100 мільярдів гривень.
У ProZorro працює понад 12 тисяч закупівельників та майже 38 ти -
сяч постачальників.

Електронна система публічних закупівель в Україні заснована
на сукупності програмних засобів з відкритим кодом OpenProcu re -
ment, який вперше був застосований для ProZorro з використанням
стандарту відкритих даних — Open Contracting Data Standard.
Система складається з веб-порталу уповноваженого органу (Дер -
жавне підприємство «ProZorro») і акредитованих електронних тор-
говельних майданчиків. Технічне ядро системи складається з двох
основних компонентів: Центральної бази даних (ЦБД) й приклад-
ного програмного інтерфейсу (API).

Головний принцип творців системи «ProZorro» — «Всі бачать
все». Ефективна комунікація з бізнесом = успішна закупівля. Зо -
лотий трикутник: влада, бізнес, громадськість.
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Згідно зі статистичними даними ОЕСD, частка державних за ку -
півель у ВВП коливається від 8% (Швейцарія) до 21% (Нідерланди).

Згідно звіту Національної ради реформ, оприлюдненому на сайті
Адміністрації президента України обсяг торгів, здійснених у 2016 ро -
ці у рамках обов’язкової до використання системи електронних
закупівель Prozorro 2.0, перевищив 200 млрд. грн.

За підсумками 2016 року використання cистеми Prozorro за -
оща джено близько 5 млрд грн, а у 2017 році — 50 млрд. грн. 

Отже, прозорість публічних фінансів для контролю за ефектив-
ністю їх розподілу є визначальною для успішності процесу рефор-
мування всіх сфер національної економіки. Електронна система
державних закупівель необхідна для того, щоб забезпечити прозо-
рість процесу державних закупівель.
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МІСЦЕ ЖІНКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
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Жіноча освіта в Олександрівському повіті поширювалась дуже
повільно, в школах працювали в основному лише вчителі — чоло-
віки, а навчальні заклади для жінок, де б вони здобували освіту вчи-
тельки з’явилися лише на початку ХХ ст.

Значне місце в дослідженні історії місцевої освіти займає ас пект
розвитку жіночої освіти. Раніше жінка уявлялась як домогосподар-
ка, берегиня домашнього затишку, у зв’язку з чим раніше панувало
переконання, що їй не обов’язково здобувати освіту та вчитися, але
з плином часу ці стереотипи змінювались. Важливе значення для
зміни суспільного статусу, гiдростатичними вагами, моделлю паро-
вої машини, дзеркальним фотометром Бунзена, мiкрофоном Юза
та iншими приборами.
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В тому ж таки 1902 році повстало питання про вiдкриття при гiм -
назiї зразково-пiдготовчої школи та восьмого педагогiчного кла су.
У клопотанні йшлося: «Права дiвчат, що закiнчили 7 класiв, обмеженi.
Вчителювання у гiмназiї (в 1–3 класах) для переважної бiльшостi з них —
нездійсненна мета. Жiночi курси з їх переповненiстю доступнi лише
для медалiстiв, головним чином для православних. Тому найближчою
перспективою для них є вчителювання в еле ментарнiй школi». Ви -
ходячи з цього, планувалося вiдкрити 8-й клас, в якому дiвчата мали
змогу проходити педагогiчну практику у зразковiй школi при гiмназiї. 

8 липня 1903 року такий класс було вiдкрито за дозволом кура-
тора Одеського навчального округу. У додатковому 8 класі крім
педагогіки і дидактики, учениці вивчали географію та початкові
курси російської мови та арифметики. Після їх закінчення дівчата
могли викладати у початкових школах, або працювати домашніми
вчительками [3, с. 148].

Таким чином, на території Олександрійського повіту, як і в ін -
ших теренах імперії спостерігався динамічний розвиток жіночої осві -
ти. Незважаючи на це, у зазначений хронологічний період чисель-
ність жінок серед учителів залишалася незначною. Слід відзначити,
що жіноча освіта краю мала такі самі риси, як і в інших регіонах
Північного Приазов’я. Але саме створення Олександрiвської
міської жiночої гімназії сприяло активному залученню жіноцтва до
суспільного життя і промислового виробництва регіону, розвитку
освітнього рівня і підвищенню їх ролі у суспільстві міста та повіту.

Після відкриття Олександрiвської міської жiночої гiмназiї, жінка
починає займати більш важливе місце в суспільстві, оскільки могла не
тільки здобувати освіту, а й працювати. Тим не менш, все ж таки рівень
освіти у всіх середніх жіночих закладах (жіночих гімназіях, єпархіаль-
них училищах, інститутах шляхетних дівчат) залишався набагато ниж-
чим, ніж у чоловічих, що проявлялося, зокрема, у значних труднощах
доступу жінок до університетів і вищих технічних шкіл.
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Будь-яка підприємницька активність відбувається у соціально-
му середовищі, що потребує врахування економічних, культурних
та політичних інтересів суспільства. Компанії отримують підтрим-
ку cпоживачів шляхом ефективної організації бізнес-процесів,
спрямованих на забезпечення фінансової стабільності в суспільних
колах. Вміло організований менеджмент на підприємстві сприяє
його розвитку та збільшує прибутки. 

Відповідно до інтересів соціальних груп підприємства у кон-
цепції соціальної відповідальності бізнесу прийнято виділяти такі
складові: економічну, юридичну, етичну, екологічну, дискреційну,
філантропічну і політичну, що наведено нижче у таблиці 1 [3]. 

Нові цінності й орієнтири у взаємостосунках між підприємця-
ми та споживачами почали формуватися більш активно останнім
часом, в умовах світових соціально-економічних змін.

Зазначене призвело до появи трьох основних теорій соціальної
відповідальності бізнесу [4].

1. Корпоративний егоїзм — традиційний напрямок, заснований
на примноженні вигод для акціонерів, власників та інвесторів. Зрос -
тання доходу компанії є механізмом соціально-економічногороз-
витку. Наслідками підвищення ринкової вартості підприємства та
його прибутків є гідна оплата праці, втілення значної кількості біз-
нес-розробок та зріст обсягів податкових надходжень до бюджету.

2. Розумний егоїзм — базисом теорії слугує той факт, що ре зуль -
тативним інструментом стратегічного розвитку компанії є соціаль-
на відповідальність, оскільки вона зменшує довгострокові втрати
прибутку. Згідно з даним напрямом, соціальна відповідальність —
цепотенційна можливість для підприємства забезпечити свої
головні потреби стосовно власної життєдіяльності, визначеності та
адаптивності. 
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3. Корпоративний альтруїзм — сутність погляду міститься у то -
му, що корпорації являть собою найбільш важливий суспільний
інститут. Вони впливають як на компанії-конкуренти, так і на сус-
пільство, в цілому. Тобто їм притаманна рівноцінна з урядовим ап -
паратом відповідальність за благоустрій соціуму. 

Таблиця 1
Складові соціальної відповідальності підприємства

Отже, у світовій економіці поступово спостерігається тенден-
ція до перегляду основних орієнтирів та пріоритетів ведення бізне-
су. «Жорсткий капіталізм», під час якого кожний учасник намага-
ється накопичити значні кошти, ігноруючи або порушуючи
інтереси іншихсуб’єктів, залишається у минулому.
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Економічна
Види соціальної відповідальності. Гідна оплата праці,
створення робочих місць та забезпечення комфортних
умов праці, навчання персоналу

Юридична Чесна та своєчасна сплата податків

Екологічна Покриття збитків, заподіяних довкіллю

Етична Дотриманняетичнихсуспільнихцінностей

Філантропічна Зміцнення іміджу робітника підприємства

Дискреційна Вклад у розвиток суспільства та покращення якості життя

Політична Дотримання напрямів державної політики
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Податкове правопорушення — це вчинене у сфері оподатку-
вання винне протиправне (тобто на порушення законодавства про
податки і збори) діяння (чи бездіяльність) суб’єкта оподаткування,
за вчинення якого встановлена юридична відповідальність законо-
давством про податки і збори (Податковим кодексом України).

Податкове правопорушення є правопорушенням з усіченим скла-
дом, який включає три елементи: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт.

Залежно від особливостей об’єкта виокремлюють два види
податкових правопорушень:

– правопорушення, що посягають на податкові відносини, по -
в’язані з безпосереднім здійсненням податкових стягнень і безпосе-
редньо спричинюють фінансові втрати держави, органів місце вого
самоврядування;

– правопорушення, що посягають на відносини, які забезпечу-
ють додержання встановленого порядку управління в сфері оподат-
кування.

Зазначена класифікація має практичне підґрунтя: у разі не
подання платником податків податкової декларації у визначений
законодавством строк, він сплачує штраф незалежно від фактичної
сплати податку чи збору.

Податки — це фінансова категорія, яка впливає на економічні
явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя пере-
розподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов’язковим
атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це
дуже небезпечний інструмент у розпорядженні держави, так як без
наукової концепції податкової політики, вони можуть гальмувати її
економічний розвиток держави. Податкова політика виражається
системою оподаткування яка повинна відповідати науково обґрун-
тованим принципам.
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У сучасних умовах перебудови економіки України, становлен-
ня та розвитку ринкових відносин у державі важливе місце займає
державне регулювання фінансово-господарської діяльності фізич-
них осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, а також накопи-
чень громадян. Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою
частиною фінансового механізму держави. У результаті перерозпо-
ділу доходів (платежів) фізичних осіб, з одного боку, реалізується
економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населен-
ня, а з іншого — формується фінансова база держави. Сфера пере-
розподілу доходів фізичних осіб є одним з основних фінансових
ресурсів держави. Одним із вагомих важелів регулювання розподі-
лу між державою та населенням фінансових ресурсів є прибутковий
податок з громадян та інші податки, які входять до складу податко-
вої системи України.

В будь-якій державі громадяни зобов’язані віддавити частину
своїх доходів на загальнодержавні потреби. Досконалість форм
методів передавання цих коштів свідчить про рівень розвитку дер-
жави. Проте не слід забувати, що податки є й дуже небезпечною
зброєю в розпорядженні держави. Без наукової концепції податко-
вої політики вони можуть перетворитися на гальмо економічного
розвитку держави. Тому досить важливо, щоб кожна країна мала
розумну, досконалу та ефективну податкову політику.

Є очевидним, що система оподаткування населення потребує
удосконалення і зниження податків (але не відміна) повинно чини-
тися по мірі накопичування суспільного багатства; податки повин-
ні на ряду з іншими економічними важелями попереджати виник-
нення прихованих доходів.

Отже, потребує подальшого вивчення дана тема, так як сьогод-
ні головне завдання — створити діючу законодавчу базу, що буде
відповідати вимогам сучасного світу, оскільки, Україна тільки при-
ступає до розвитку правового суспільства.
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Рекламне агентство знаходиться на 1-му поверсі будівлі. Зай ма -
на площа складає 160 кв.м. Поверх роздільний на 10 кімнат з цент -
ральним коридором. Вся кабельна мережа прокладена в порожнечі
між фальш-полом і плитами перекриття поверху.

Локальна комп’ютерна мережа змонтована з використанням
кабелю фірми Siemon, стандарту UTP (Unshielded Twisted Pair) —
(неекранована витаючи пара) категорії 5, міжнародного стандарту Ка -
бельних систем. Даний стандарт має на увазі наявність чотирьох пар
мідного кабелю з можливістю передачі даних із швидкістю 100 Ме -
габіт в секунду по двох з них. Пари, що залишилися, резервуються
під інші завдання локальної комп’ютерної мережі.

Технологія монтажу локальної комп’ютерної мережі. Техноло гію
мон тажу і розгортання локальної комп’ютерної мережі можна розгля-
нути на прикладі одного робочого місця, оскільки всі робочі місця ор -
ганізовані ідентично. Дві пари кожного кабелю використовуються для
транспорту даних (одна пара для прийому і одна для передачі да них)
одна пара для цифрового телефону і одна пара для аналогового те ле фо -
ну (у разі потреби підключення факсимільного апарату або мо де му).



Монтаж локальної комп’ютерної мережі (після складання про-
екту) починається з укладання кабелю між серверною і клієнтськи-
ми частинами.

Інтеграція з телефонією. Наявність вільних пар в кабелі при-
пускає їх використання під телефонну мережу; у агентстві викорис-
товується цифрова внутрішньо офісна телефонія, під управлінням
цифрової телефонної станції Coral 1, виробництва фірми Tadiran,
ECI Telecommunications, Ізраїль. Для передачі голосу і цифрових
даних використовується два дроти, так само, як і в звичайній ана-
логовій телефонії.

Схема побудови. Локальна комп’ютерна мережа побудована по
топології «зірка», хоча, якщо бути точніше, то СЬКС агентством
є дерево: всі клієнти мережі є відгалуженнями центрального «магіст -
рального» каналу. Але топологічно вся мережа є «зіркою», з цент ром
у вигляді каскаду мережевих концентраторів в серверній кімнаті.
Як мережеві концентратори використовуються концентра тори
фірми 3COM серії 3C16751B, що підтримують подвійну швидкість
обміну: 10 і 100 Мбіт в секунду. Два мережеві концентратори об’єд-
нано в каскад (послідовне з’єднання) за допомогою литих патч-
кордів п’ятої категорії. Таким чином, два шіснадцяти портових
концентратора утворюють ємкість в 32 порти п’ятої категорії.

Організація робочого місця. Робоче місце користувача (закін-
чення ЛКМ) складається з двох розеток стандарту RJ 45 (восьми
контактний роз’єм для під’єднання комп’ютера в мережу) і стан-
дарту RJ 11 (шести контактний роз’єм для під’єднання телефонно-
го апарату будь-якого типу). Блок розеток знаходиться в так звано-
му «флор-боксе» (floor box) — дослівно «ящик в підлозі» — в
спеціальному монтажному відсіку, зробленому в плиті фальш-пола,
куди вмонтовуються силові дроти і елементи локальної комп’ютер-
ної мережі для підключення кінцевого користувача. Приєднання
призначених для користувача терміналів здійснюється за допомо-
гою стандартних патч-кордів (стандартів RJ 45 і RJ 11 відповідно).
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1. Приклади використання ПЛІС в медичному обладнанні.
ПЛІС знаходять своє застосування в більшості медичних фун-

кцій зображення в широкому спектрі медичного обладнання, тако-
го як комп’ютерна томографія, МРТ, 3D-ультразвук і рентгенівські
апарати.

Продукція компанія Xilinx вже багато років використовується в
системах візуалізації, в тому числі в ультразвукової техніки, гастро-
ентерологічних ендоскопах, томографічних та інших системах
реального часу.

Область застосування ПЛІС компанії Altera включає системи
моніторингу пацієнтів, штучної вентиляції і життєзабезпечення,
допоміжну техніку для анестезії, автоматичні зовнішні і імплантують-
ся дефібрилятори, системи кардіостимуляції, ультразвукове облад-
нання, томографічні системи і різноманітне лікарняне оснащення.

Сферою інтересів компанії Microsemi в медицині є специфічні
ПЛІС рішення, що застосовуються для побудови дефібриляторів,
інсулінових помп, систем звичайного ультразвукового і 4D дослід-
ження, стоматологічної рентгенографії, портативних кардіомоніто-
рів та інших клінічних систем і систем візуалізації.

2. Критерії вибору ПЛІС для розробки портативного кардіографа.
Перспективними мікросхемами для широкого спектра медич-

ної продукції є енергонезалежні ПЛІС з технологією Flash фірми
Microsemi. Серії мікросхем IGLOO і SmartFusion включають ряд спе -
ціалізованих кристалів, що містять функціональні блоки, найбільш
загальні для більшості портативних, домашніх і споживчих медич-
них пристроїв. SmartFusion2 це перша в світі система-на-кристалі
(SOC), що включає в себе незалежну матрицю ПЛІС, виконану по
Flash-технології, повноцінну апаратну процесорну підсистему на базі
процесора ARM Cortex M3 з набором периферії, а також високо -
швидкісні послідовні приймачі 5T6 / c і контролери пам’яті DDR [3].

Проте для розробки мобільного автономного кардіографа мо жуть
підходити також ПЛІС з технологією SRAM компаній Altera та Xilinx. 
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Критерії вибору мікросхем ПЛІС для розробника медичної тех-
ніки:

1. Технологія ПЛІС (SRAM, Flash, Antifuse).
2. Наявність блоків DSP для цифрової фільтрації сигналів.
3. Наявність процесорних ядер та пам’яті (SOC).
4. Методична та технічна підтримка користувачів ПЛІС. 
5. Доступність плат розробки (Developer Kit).
6. Простота та доступність САПР для створення та моделюван-

ня програмного коду та функціональних схем.
Потребують окремих досліджень застосування ПЛІС та проце-

сорів DSP для цифрової обробки сигналів ЕКГ та інструментальних
засобів для створення та верифікації цифрових фільтрів.

Література
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Дистанційна освіта тільки починає розвиватися в Україні.
Дистанційне навчання (distance education, e-learning), як інновація
прийшло на український ринок навчальних послуг декілька років
тому і до цього часу має як критиків, так і прихильників. За цей час
тривали активні дискусії стосовно стратегії, перспективності та
можливості впровадження e-learning в освітню сферу України.

Перспективність дистанційної освіти полягає у тім, що рівень
мотивації студентів-дистанційників є істотно вищим як у інших
категорій студентів. Непрямим свідченням ефективності та доціль-
ності такого виду навчання є той факт, що сьогодні на громадських
засадах організовуються дистанційні університети, де на громад-
ських засадах викладачі з різних країн читають лекції.
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Відкритим залишається питання інтерактивного забезпечення
дистанційної освіти. Адже дистанційна освіта — це не електронні
варіанти підручників та контрольні роботи, передані електронною
поштою. Дистанційне навчання — сукупність наступних заходів:

– засоби надання учбового матеріалу студенту;
– засоби контролю успішності студента;
– засоби консультації студента програмою-викладачем;
– засоби інтерактивної співпраці викладача і студента.
Найважливішою проблемою є самодисципліна, організова-

ність студентів, а також ідентифікація особи студенту під час скла-
дання іспитів, заліків, тощо, адже як частині освітнього процесу,
дистанційній освіті притаманні всі ті ж недоліки, що і іншим видам.

Технологія дистанційного навчання — це сукупність методів,
форм і засобів взаємодії з студента з викладачем в процесі само-
стійного, але контрольованого і спрямованого засвоєння певного
обсягу знань і навичок.

Сьогодні комплексна система інтерактивного забезпечення дис -
танційної освіти тільки формується. До неї входять: система подачі
лекційного матеріалу (як правило відео лекція та електронний кон-
спект лекцій), система виконання практичних завдань (електронні
підручники та відео-лабораторні роботи в системі типу NetOpera -
tor, CamStudio, Dscaler та ін., які, насамперед, використовуються
студентами при виконанні лабораторних робіт), система консульта -
цій в он-лайн режимі: наприклад текстового типу IRC-chat, голосо-
вого наприклад типу Scype, Ventrillo, TeamSpeak, система он-лайн
тестової перевірки робіт, яке полягає у тому, що студентам пропо-
нується декілька варіантів тестових завдань, робота над завданням
триває заданий час, після чого автоматично отримується результат,
який може бути використаний як захист лабораторної роботи, сис-
тема зберігання даних результатів.

Для системної роботи всіх цих підсистем використовується як
ліцензійне, так і авторське програмне забезпечення. Специфіка
подачі матеріалу комп’ютерних предметів полягає у необхідності
візуалізації і унаочнення всіх дій викладача при виконанні лабора-
торних робіт, а також при проведенні лекцій. Досвід викладання
даної дисципліни дозволяє говорити про доцільність використання
допоміжних комп’ютерних технологій у навчальному процесі.
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1. Переваги портативних кардіографів перед стаціонарними.
Кишеньковий портативний кардіограф — прилад, здатний ре -

єструвати електричну активність серця (ЕКГ), проводити первин-
ний аналіз отриманих показників в стандартних відведеннях
і передавати інформацію на відстань для подальшої інтерпретації.

Переваги портативних електрокардіографів:
– Сучасні портативні електрокардіографи дозволяють заощади-

ти час знаходження в чергах до кабінетів функціональної діагностики
і робити ЕКГ в будь-який час і будь-якому зручному для Вас місці. 

– Потрібно лише правильно розташувати чутливі датчики на
грудній клітці та / або зап’ястях і натиснути потрібну кнопку.

– Результати проведеного ЕКГ зберігаються в пам’яті поряд
з попередніми дослідженнями, можуть виноситися на монітор при-
ладу, передаватися на комп’ютер і дистанційно відправлятися в ді -
агностичний центр (телефон Вашого лікаря, кардіологічного дис -
пансеру тощо).

– Габарити і вага (близько 100 гр.) Деяких сучасних моделей
портативних кардіографів, дійсно, на законній підставі, дозволя-
ють називати їх «кишеньковими». Ціни на них цілком можна порів-
няти з сучасними цінами на мобільний телефон.

– Можливість зміни масштабу ЕКГ по горизонталі і вертикалі
з детальним вивченням підозрілих моментів за допомогою так
званого «стоп-кадру».

– Можливість зберігання в пам’яті приладу попередніх записів
і автоматичне запам’ятовування останньої виробленої кардіограми
тривалістю близько хвилини з відтворенням при необхідності на
моніторі.

– Відображення частоти серцевих скорочень на екрані.
2. Кардіографи Холтера
Тривала реєстрація ЕКГ — це метод електрофізіологічної інст -

ру ментальної діагностики, запропонований американським біофі-
зиком Норманом Холтером. Портативний пристрій, який тривалий
час записує сигнал ЕКГ та передає інформацію про роботу серця
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в комп’ютер, в умовах вільної активності пацієнта, називається
холтерівська система або монітор реєстрації ЕКГ.

Отримані результати дозволяють виявити причинно-наслідко-
ві зв’язки між змінами на кардіограмі та поведінкової активністю
людини за час моніторингу.

Дослідження являє собою безперервну реєстрацію електрокар-
діограми протягом 24 годин і більше (48, 72 години, іноді до 7 діб).
Запис ЕКГ здійснюється за допомогою спеціального портативного
апарату — реєстратора, який пацієнт носить із собою (на ремені
через плече або на поясі). Запис ведеться по 2, 3 або більше каналах
(до 12 каналів). До сих пір найбільш поширені саме 2- і 3-канальні
реєстратори.

Зняті дані ЕКГ переносяться на комп’ютер, де за допомогою
спеціального програмного забезпечення проводиться автоматич-
ний аналіз, на основі якого кваліфікований фахівець може зробити
висновок про стан серцево-судинної системи пацієнта і призначи-
ти відповідне лікування.

Реєстрація ЕКГ по Холтеру застосовується в основному для ді аг -
ностики порушень ритму серця і для виявлення ішемічних змін ЕКГ.
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The present research work presents the various approaches to Virus
detection in WLAN, we have observed, tested, and documented threat
signatures for Virus detection in WLANs. The methodology was develo-
ped by studying and analyzing the following concepts in the 802.11 stan-
dard: MAC sub-layer services, permitted frame types, and the state rela-
tionship rules that govern the exchange of the permitted frames.

The cross layer based technique is evaluated using NS2 simulator on
Fedora platform. The quantitative evaluation was done using the three
performance metrics i.e. false positive rate, misdetection ratio and packet
delivery ratio. 

Based on the aggregate information from our laboratory testing, we
have summarized the relevant frames and events that trigger Virus alerts
in a tabular format. Such a table can be exploited in scheduled audit
scripts in WLANs to detect intruders of documented attacks. We have
observed that during normal traffic testing many 802.11 data frames from
the access point contained higher layer (i.e. DHCP, ARP, etc.) messages.
A network administrator should be aware of such activity and ensure that
the traffic is encrypted before being released over the WLAN. Establishing
a firewall to prevent some of this traffic from being broadcast over the
wireless link is also important. We also observed that traffic was uninten-
tionally transmitted from the AiroPeek stations sniffing or monitoring the
WLAN. These frames are usually transmitted without a SSID — which is
not standard compliant — and may be detected. When an unauthorized
station spoofs the MAC and IP addresses, and computer name of an aut-
horized station, its traffic is undetectable. In this case, both the legitima-
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te and spoofing stations were unable to browse or transfer network files
creating a denial of service for the authorized station.

The IEEE 802.11b standard has been criticized for inadequate secu-
rity provisions that have resulted in producing exploitable vulnerabilities and
compromising the confidentiality, integrity, and availability of informati-
on. However, the standard also contains information that can be used to
support WLAN-specific Virus detection. The additional OSI layer 2 func -
tionality incorporated into IEEE 802.11 WLANs, through the ex chan ge of
special management and control frames, provides security-related indica-
tions that are not visible to an VDS functioning primarily at layer 3 and
above. As a result, it is necessary to incorporate special monitoring tech -
niques capable of dealing with the uniqueness of WLANs. Although the
research presented here highlights the usefulness of layer 2 and layer
3 monitoring, it is but a small sampling of the effort necessary to elevate
Virus detection capabilities to that comparable with wired networks. 

The cross layer based techniques are more effective than the Radio
Frequency Finger printing (RFF) in terms of transmission range and traf-
fic rate for the detection of session hijacking attack in WLAN. The scala-
bility from 100 meters to 400 meters can easily be achieved with high
detection efficiency.

The packet delivery ratio was improved by more than 5% whereas the
misdetection ratio was significantly reduced (by more than 50%) in pro-
posed cross layer scheme as compared to RFF scheme when tested at dif-
ferent transmission ranges (100,250,300,350 and 500 M) and attack traf-
fic rates (50,100,150,200 and 250kb).

The cross-layer scheme attains low false positive rate (50% to 75%
approximately), when compared with RFF scheme, which indicate the
better detection efficiency of the proposed technique. The bandwidth
available in the case of cross layer scheme is more than 30% approxima-
tely, and number of packets dropped was less than 25% as compared to
RFF scheme.

The new Virus detection techniques in WALN are needed to be deve-
loped with the aim towards attaining low misdetection ratio and false
positive rate while increasing the packet delivery ratio.

This work can be extended to Mobile Ad-hoc Networks (MANET)
and Wireless Sensor network (WSN). The use of these techniques for
Virus detection in Bluetooth may be explored.
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Засоби розробки це використовувані мови програмування,
середовища розробки, та принципи моделювання web-проектів. 

1. HTML.
HTML, Hyper Text Markup Language, або, по-українськи, «мова

роз мітки гіпертексту», є фундаментальною, базовою технологією
Інтернету. 

HTML дозволяє формувати на сторінці сайту текстові блоки,
включати в них зображення, організовувати таблиці, управляти
відображенням кольору документа і тексту, додавати в дизайн сайту
звуковий супровід, організовувати гіперпосилання з контекстним
переходом в інші розділи серверу або звертатися до інших ресурсів
мережі та компонувати всі ці елементи між собою. Файли, що міс-
тять гіпертекстовий код, мають розширення .htm або .html. 

2. CSS, таблиці стилів.
Каскадні таблиці стилів (англ. Cascading Style Sheets або скоро-

чено CSS) — спеціальна мова, що використовується для опису сто-
рінок, написаних мовами розмітки даних. 

CSS використовується авторами та відвідувачами веб-сторінок,
щоб визначити кольори, шрифти, верстку та інші аспекти вигляду
сторінки. Одна з головних переваг — можливість розділити зміст
сторінки (або контент, наповнення, зазвичай HTML) від вигляду
документу (що описується в CSS).

Таке розділення може покращити сприйняття та доступність
контенту, забезпечити більшу гнучкість та контроль за відображен-
ням контенту в різних умовах, зробити контент більш структурова-
ним та простим.

3. JavaScript.
JavaScript — назва реалізації стандарту мови програмування

ECMAScript компанії Netscape, базується на принципах прототип-
ного програмування. 

За допомогою JavaScript можна виводити додаткову інформацію
про посилання, створювати інтерактивні ефекти при роботі з ми шею,
змінювати при певних умовах вміст сторінок, випадковим чином ві до -

176

Секція 15 Інформатика  



177

б ражати вміст сторінки, завантажувати вміст в нові вікна браузер і фрей -
мів і (з деякою допомогою CSS) пересувати елементи по сторінці.

JavaScript використовується в клієнтської частини веб-додат-
ків: клієнт-серверних програм, в якому клієнтом є браузер, а серве-
ром — веб-сервер, що має розподілену між сервером і клієнтом
логіку. Обмін інформацією в веб-додатках відбувається мережею. 

4. PHP, скриптова мова.
PHP (Hypertext Preprocessor) — скриптова мова програмуван-

ня, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сер-
вера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються
у сфері Web-розробок (разом із Java, .NET, Perl, Python, Ruby). PHP
підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. 

PHP інтерпретується Web-сервером в HTML-код, який переда-
ється на сторону клієнта. На відміну від таких скриптових мов про-
грамування, як JavaScript, користувач не має доступу до PHP-коду,
що є перевагою з точки зору безпеки. Це мова яка вбудовується без-
посередньо в HTML-код. За допомогою PHP можна здійснювати
динамічне формування сторінок, а також досить просто організува-
ти інтерфейс до бази даних. Мова має простий синтаксис і малий
розмір вихідного коду. 
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Відеоконференція — галузь інформаційної технології, що забез-
печує одночасно двосторонню передачу, обробку, перетворення
і по дання інтерактивної інформації на відстані в режимі реального
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часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної тех -
ніки. Взаємодія в режимі відеоконференцій також називають се ан -
сом відео-конференц-зв’язку. Відео-конференц-зв’язок — це теле-
комунікаційна технологія інтерактивної взаємодії трьох і більше
віддалених абонентів, при якій між ними можливий обмін аудіо-та
відео в реальному часі, з урахуванням передачі керуючих даних.
Відеоконференція застосовується як засіб оперативного прийняття
рішення в тій чи іншій ситуації, при надзвичайних ситуаціях, для
скорочення витрат на відрядження в територіально розподілених
організаціях, підвищення ефективності, проведення судових про-
цесів з дистанційним участю засуджених, а також як один з елементів
технологій телемедицини та дистанційного навчання. Для спілку-
вання в режимі відеоконференції абонент повинен мати терміналь-
ний пристрій (кодек) відео-конференц-зв’язку, відеотелефон або
інший засіб обчислювальної техніки. Як правило, в комплекс при-
строїв для відео-конференц-зв’язку входить: центральний пристрій —
кодек з відеокамерою і мікрофоном, забезпечує кодування / деко-
дування аудіо- та відео-інформації, захоплення і відображення кон-
тенту, пристрій відображення інформації та відтворення звуку. Як
кодека може використовуватися персональний комп’ютер з про-
грамним забезпеченням для відеоконференцій. Персональні систе-
ми забезпечують можливість індивідуального відеоспілкування
користувача в режимі реального часу, не покидаючи свого робочо-
го місця. Групові системи призначені для проведення групових
сеансів відео-конференц-зв’язку в переговорних (дорадчих) кімна-
тах. Групова система здатна перетворити приміщення будь-якого
розміру в відео-конференц-студію для проведення інтерактивних
нарад. Галузеві системи — це системи, які застосовуються безпосе-
редньо в певній галузі. Наприклад, у медичній галузі дуже часто
застосовують системи для проведення операцій (телемедицина),
в судовій системі — для проведення дистанційних касаційних і нагля-
дових судових процесів, в нафтогазовій, енергетичній, будівельній
галузі для оперативності подання інформації. Мобільні системи — це
компактні переносні системи відео-конференц-зв’язку для вико-
ристання у віддалених районах і екстремальних умовах. Мобільні
системи дозволяють за короткий час організувати сеанс відео-кон-
ференц-зв’язку в нестандартних умовах. Дані системи зазвичай
використовуються державними органами, які приймають оперативні
рішення (військові, рятувальники, лікарі, служби екстреного реагу-
вання). Відеоконференція знаходить застосування всюди, де необ-
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хідні оперативність в аналізі ситуації і ухваленні рішень, консульта-
ція фахівця або спільна робота в режимі віддаленого доступу над
проектами і рішеннями. Відеоконференція — це технологія, яка
дозволяє людям бачити і чути один одного, обмінюватися даними
і спільно обробляти їх в інтерактивному режимі, використовуючи
можливості звичного всім комп’ютера, максимально наближаючи
спілкування на відстані до реального живого спілкування. Області
застосування відеоконференції величезні. На сьогоднішній день
практично не залишилося області життєдіяльності, в якій не вико-
ристовують відеоконференцзв’язок.

ДОСЛІДЖЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ САЙТУ З
НЕРУХОМОСТІ ТА МЕТОДИ ЙОГО ПРОСУВАННЯ 

Жигадло Г.М.
5 курс, група КН-61/16м, спеціальність «Комп’ютерні науки», 

кафедра комп’ютерної інженерії, 
Інститут комп’ютерних технологій

Університету «Україна», к.тел./факс (004) 424-40-69,424-56-26, 
Науковий керівник: Тимошенко А.Г., к.т.н., проф., 

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Створення та впровадження сайту має на увазі собою довго стро -
кове планування з певною метою. Наприклад, розміщення об’єк тів
нерухомості, з якими працює (продає, здає в оренду) ріелтор. Або
для написання статей на тему нерухомості, рекламі з надання посе-
редницьких послуг, інформування про тенденції на ринку нерухо-
мості, розбору життєвих ситуацій, пов’язаних з нерухомістю та інше.
Але можна обійтися всього лише створенням звичайного сайту-
візитки, зі статичними сторінками («про себе», «послуги», «контак-
ти»), без додаткового функціоналу і розширених можливостей, і не
морочитися технічною інформацією про завантаження, плагінах,
оновлення, просуванні.

Перед початком робіт необхідно продумати зміст і мета проек-
ту. Наприклад, сайт дозволяє створювати унікальний контент, який
можна розмістити на інших порталах (обмеження за кількістю слів,
фото, відео). Це щось подібне до свободи дій в інтернеті, не обмежую-
чись рамками правил на порталах, форумах і в соціальних мережах.

Сайт на WordPress
Сотні мільйонів сайтів в світі, на сьогоднішній день працюють

на безкоштовному движку WordPress.
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Ось деякі з його переваг:
– Кількість безкоштовних тем (тисячі);
– Модулі (розширення і доповнення функціональності);
– Mobile-friendly (підвищення видачі в пошукових системах);
– Безпека движка;
– Оптимізовано під пошукові системи;
У результаті проведеної роботи можна зробити наступні вис -

новки: 
Основними засобами просування послуг з використанням

Інтернету є реклама, стимулювання збуту і зв’язки з громадськістю. 
Маркетингові інтернет-комунікації в залежності від кінцевої мети

впливу на їх учасника діляться на два види: комунікації, пов’я зані
з розробкою, створенням, удосконаленням послуг, їх поведінкою на
ринку і пов’язані з просуванням товару, послуг тощо. Успішна реаліза-
ція програми комунікацій в Інтернеті в частині створення ефективно-
го web-сайту компанії може бути досягнута тільки при виконанні
однієї важливої   умови: показник повторних відвідувань сайту його ці -
льовою аудиторією досить високий. Виконання цієї умови можливо
при якісному вирішенні таких питань: відповідне інформаційне на -
повнення сайту та його періодичне оновлення; наявності на ньому
інструментів для роботи з аудиторією, підтримання постійного зво-
ротного зв’язку з його відвідувачами.Взагалі, сайт для приватного рі ел -
тора, на мою думку, необхідний. Так як особистий, персональний сайт
ріелтора «розв’язує руки» ріелтору в своїй роботі з маркетингу. Тому
створити сайт чи ні, для ріелтора як би не повинен стояти питанням —
звичайно ж створювати. Тим більше, на питання: як створити сайт са -
мому безкоштовно, з нуля, відповідає движок WordPress і ще при цьо -
му, дозволяє більш ефективно заробляти з його допомогою ріелтора.

АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

Жукарін М.В.
V курс, група 5КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»,
к.тел. (055496) 7-92-63

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

У сучасному суспільстві інформація може бути не тільки поміч-
ником, а й зброєю. Поширення комп’ютерних систем і об’єднання
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їх в комунікаційні мережі підсилює можливості електронного про-
никнення в них. У зв’язку з необхідністю забезпечити недоторкан-
ність досліджень в стратегічно важливих областях, правильно роз-
поділяти інформацію і регулювати її в сучасному суспільстві
вини кає потреба в захисті інформації.

Проблема забезпечення необхідного рівня захисту інформації
виявилася досить складною, що вимагає для свого рішення ство-
рення цілісної системи організаційних заходів і застосування спе-
цифічних засобів і методів щодо захисту інформації. Основні про-
блеми захисту інформації при роботі в комп’ютерних мережах,
можна розділити на три групи: порушення конфіденційності ін -
формації; порушення цілісності інформації; порушення праце -
здатності інформаційно-обчислювальних систем.

Найбільш перспективними засобами захисту інформації в ком -
п’ю терних системах є програмні засоби. Вони дозволяють створи-
ти модель захищеної системи з побудовою правил розмежування
доступу, централізовано керувати процесами захистів, інтегрувати
різні механізми в єдину систему, створювати зручний для користу-
вачів інтерфейс адміністратора безпеки.

Загроза найчастіше з’являється внаслідок наявності вразливих
місць в захисті інформаційних систем, як приклад можна привести
можливість доступу сторонньої особи до вирішального обладнан-
ню або будь-які помилки в програмному забезпеченні. 

Методами забезпечення безпеки мереж є: парольний захист —
ґрунтується на тому, що для того, щоб використовувати будь-якої
ресурс, необхідно задати пароль. За допомогою паролів захищають-
ся файли, архіви, програми та окремі комп’ютери. У парольного
захисту є недоліки — це слабка захищеність коротких паролів, які
за допомогою спеціальних програм можна швидко розкрити про-
стим перебором. 

Існують набагато більш надійні методи захисту інформації, такі
як аутентифікація, криптографія, шифрування, міжмережеве екра-
нування.

Ідентифікацію та аутентифікацію користувачів можна вважати
основою програмно-технічних засобів безпеки, оскільки інші сер-
віси розраховані на обслуговування іменованих суб’єктів. 

Криптографічні методи захисту ґрунтуються на шифруванні
інформації та програм. Готове до передачі повідомлення — будь то
дані, мова або графічне зображення того чи іншого документа,
зазвичай називається відкритим, або незахищеним текстом. Таке
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повідомлення в процесі передачі по незахищених каналах зв’язку
може бути легко перехоплено.

Шифрування може бути симетричним і асиметричним. Си мет -
ричне шифрування використовує один і той же секретний ключ для
шифрування та дешифрування. При асиметричному шифруванні для
шифрування використовується один загальнодоступний ключ, а для
дешифрування — інший, є секретним, при цьому знання загально-
доступного ключа не дозволяє визначити секретний ключ.

Міжмережевий екран (МЕ) або брандмауер (Firewall) — це засіб
захисту, який можна використовувати для управління доступом між
надійною мережею і менш надійною. Брандмауер — це не одна ком -
понента, а стратегія захисту ресурсів організації, доступних з гло-
бальної мережі.

Основна функція МЕ — централізація управління доступом. Як -
що віддалені користувачі можуть отримати доступ до внутрішніх ме -
реж в обхід МЕ, його ефективність близька до нуля. МЕ зазвичай ви -
користовуються для захисту сегментів локальної мережі організації.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОРТАЛИ ТА ХВИЛБОВІ
АЛГОРИТМИ У ВИРІШЕННІ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ

Заремба В.В.
ІV курс, група ПІ-15, спеціальність «Програмна інженерія»,

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна», 
к.тел.(068)-118-68-86

Науковий керівник: Вольневич А.І., доцент, 
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Головне завдання інформаційного порталу — допомогти ко рис -
тувачам знайти необхідну інформацію з певної тематики. Завдяки
наявності спеціальних функцій, всі наявні на сайті дані легко струк-
турувати і систематизувати, що робить роботу з порталом макси-
мально ефективною і зручною. 

Хвильовий алгоритм — один з основних при автоматизованому
трасування або розводці друкованих плат. Він має досить велику кіль -
кість різноманітних модифікацій, що дозволяють покращити знай-
дений розв’язок з точки зору затрат пам’яті та швидкодії. Також
одне з характерних застосувань хвильового алгоритму — пошук най -
коротшої відстані на карті в стратегічних комп’ютерних іграх.
Алгоритм Лі, або хвильовий алгоритм, що дозволяє знайти мінімаль-
ний шлях в графі з ребрами одиничної довжини. Заснований на
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алгоритмі пошуку в ширину. Застосовується для знаходження най-
коротшого шляху в графі, в загальному випадку знаходить лише його
довжину. На двовимірній карті (матриці), що складається з «прохід-
них» і «непрохідних» комірок, позначена комірка старту і комірка
фінішу. Мета алгоритму — прокласти найкоротший шлях від комір-
ки старту до комірки фінішу, якщо це, звичайно, можливо. Від
старту у всі напрями поширюється хвиля, причому кожна пройде-
на хвилею комірка позначається як «пройдена». Хвиля, у свою
чергу, не може проходити через комірки помічені як «пройдені» або
«непрохідні». Хвиля рухається, поки не досягне точки фінішу або
поки не залишиться непройдених комірок. Якщо хвиля пройшла
всі доступні комірки, але так і не досягла точки фінішу, значить,
шлях від старту до фінішу прокласти неможливо. Після досягнення
хвилею фінішу, прокладається шлях в зворотному напрямі (від
фінішу до старту) і зберігається в масиві. Околиця фон Неймана —
це заповнення по матриці в 4 напрямках, він же алгоритм Лі — точ-
ніший, але менш швидкий метод. Околиця Мура — це заповнення
по матриці в 8 напрямків — більш швидкий, але менш точний метод.
Шлях по діагоналі приблизно в 1.4 рази довший, ніж по горизонта-
лі й вертикалі, саме тому комірки, розташовані по діагоналі, мають
коефіцієнт +3, а по горизонталі й вертикалі — коефіцієнт +2. Існує
також алгоритм А — STAR— направлений хвильовий алгоритм. 

Алгоритм складається з кількох етапів, серед яких основними
можна виділити наступні: підготовчий етап, етап поширення хвилі
та етап побудови шляху. На підготовчому етапі проводиться аналіз
комірок, що присутні на карті, визначаються зайняті комірки.
Решта комірок позначаються як вільні, їм присвоюється вага «0».
В лічильник кроків К записується 1.

Етап поширення хвилі полягає у знаходженні точки фінішу
шляхом перебору сусідніх комірок та присвоєння їм відповідної
ваги. В першу чергу перевіряються всі комірки, суміжні з початковою.
Якщо комірка має вагу «0», їй присвоюється значення з лічильника
кроків. Комірки з іншою вагою (заповнені на попередніх кроках),
а також комірки, відмічені як зайняті, залишаються без змін. Якщо
одна з комірок є точкою фінішу, алгоритм переходить на наступний
етап — побудову шляху. В іншому випадку лічильник кроків збіль-
шується на одиницю і описаний для початкової точки алгоритм
повторюється для всіх точок з вагою К-1. Якщо кінцева точка не
знайдена, і для всіх точок з вагою К-1 в околі не лишилось вільних
комірок, то вважається, що шлях не існує. На етапі побудови шляху
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(згортання хвилі) починаємо рух з кінцевої точки. Для цієї точки
обирається комірка з її околу (вага цієї комірки буде К). Тоді для
цієї комірки знову шукається суміжна з вагою К-1. Таким чином
продовжується доти, поки не знайдено комірку з вагою 1, в околі
якої знаходиться початкова точка (вага початкової точки 0). Таким
чином маємо побудований шлях, який також відносить до множини
шляхів мінімальної довжини, однією з задач, з якими легко справ-
ляється хвильовий алгоритм є пошук виходу з лабіринту. 

ПЛІС ТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЦИНІ

Каткаленко Д.А.
3 курс, група КІ 31/15, спеціальність «Комп’ютерної інженерії», 
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»,

Науковий керівник: Коваленко В.В., ст. викладач, Інститут
комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Переваги програмованих логічних інтегральних схем (далі — ПЛІС)
типу FPGA для розробки медичної техніки.

ПЛІС типу FPGA (Field Programmable Gate Array), в букваль-
ному перекладі — вентильна матриця, що програмується користу-
вачем, — це напівпровідниковий пристрій, більшість функцій
якого можуть бути програмно сконфігуровані в будь-який момент
часу — на етапі розробки, виробництві і навіть після відвантаження
замовнику кінцевого виробу.

З’явившись в середині 80-х років минулого століття, ПЛІС ти пу
FPGA представляли собою хоч і дієве, але вкрай обмежене за мож-
ливостями рішення, яке вимагає, до того ж, істотних витрат часу
і зусиль на програмну реалізацію, що змушувало більшість розроб-
ників відмовлятися від їх використання. Однак, на сьогоднішній
день, пройшовши відносно короткий шлях розвитку, сучасні ПЛІС
типу FPGA еволюціонували в багатофункціональні системи-на-
кристалі (SOC), які мають, крім програмованої логічної схеми,
власні мікропроцесорні ядра, блоки пам’яті, блоки цифрової
обробки сигналів (DSP) і широкий набір швидкодіючих комуніка-
ційних інтерфейсів.

Сьогодні, сучасні ПЛІС типу FPGA та SOC пропонують уні-
кальні переваги розробникам самого широкого спектру радіоелек-
тронної апаратури — від інтелектуальних електромереж, авіаційної
навігації, передових систем допомоги водієві (ADAS) до медичної
техніки і устаткування дата-центрів.
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Сучасні ПЛІС типу FPGA мають багато переваг, проте й декіль-
ка суттєвих недоліків (табл.1). Їх переваги: гнучкість, швидкість,
ступінь інтеграції, загальна вартість володіння (TCO).

До недоліків ПЛІС потрібно віднести:
– відносно не високі частоти близько 1 ГГц у порівнянні з ін -

шими технологіями;
– не висока густина (розміри кристалу перевищують розміри

по іншим технологіям).
– відносно дорожчі від мікроконтролерів та цифрових сиг-

нальних процесорів.
Проте вищевказані переваги сучасних ПЛІС дають інженерам

унікальні можливості розроблення високоефективних електронних
пристроїв будь-якого рівня складності.

Література

1. Анализ применения ПЛИС технологий в медицинском обору до ва -
нии [Електронний ресурс] / А.Е. Перелицин, В.С. Харченко // Радіо елект -
ронні і комп’ютерні системи. — Режим доступу: https://www.khai.edu/
csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2012/REKS712/Perepeli.pdf.
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Основа для створення онтологій. На першому етапі було ство-
рено інтернет, що дало можливість створити основу для глобаліза-
ції інформації. Інтернет — всесвітня система сполучених комп’ю -
терних мереж, що базуються на комплекті інтернет-протоколів.
Інтернет також називають мережею мереж. 

IP (англ. Internet Protocol — «міжмережевий протокол») і TCP
(англ. Transmission Control Protocol — «протокол керування переда-
ванням») — основа для інтернету. 

World Wide Web. Інтернет становить фізичну основу для розмі-
щення інформаційних ресурсів і послуг. 
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Мова, зрозуміла комп’ютеру. В ідеальному варіанті, вся інфор-
мація в Інтернеті повинна розміщуватись двома мовами: людською
мовою для людини і комп’ютерною мовою для розуміння
комп’ютера. Семантична павутина — це концепція мережі, у якій
кожен ресурс людською мовою був би доповнений описом, зрозу-
мілим комп’ютеру.

Стандартні мови, які лежать в основі семантичного вебу. RDF.
Триплет. Суб’єкт. Предикат. Об’єкт. 

RDFS, OWL.
SPARQL — мова запитів до даних, представлених по моделі

RDF, а також протокол для передачі цих запитів і відповідей на них.
SPARQL є рекомендацією консорціуму W3C і одною з технологій
семантичної павутини. Представлення SPARQL-точок доступу
(SPARQL endpoint) є рекомендованою практикою при публікації
даних у всесвітній павутині.

Онтології — бази знань (БЗ) спеціального типу, які можуть
«читатися» і розумітися, відчужуватися від розробника чи фізично
розділятися їхнім користувачами.

Програма Protйgй. Protйgй — це інструмент, який дає змогу ко -
ристувачам конструювати онтології бази знань предметної області,
вводити дані та налаштовувати форми їх виведення. Ця платформа
може легко розширюватися включенням у неї графічних компо-
нентів: графи, таблиці, медіа (звук, зображення, відео). 

Бібліотека. Бібліотечні технологічні цикли. Виділяють три основ -
них цикли: по шляху книги, інформаційних ресурсів — комплекту-
вання, обробка, зберігання; по шляху читацької вимоги, користу-
вання, запиту — в читальних залах, на абонементах, в інших
структурних підрозділах; по шляху бібліографічної та інформацій-
ної довідки — в АБІС, Інтернеті.

Бібліотечні технології. Комплектування бібліотечного фонду; —
прийом і облік нових надходжень; бібліотечна обробка документів;
організація та ведення каталогів; обслуговування читачів…

Створення БЗ бібліотеки в програмі Protйgй. Декомпозиція
предметної області. Створення класів. Визначення зв’язків між об’єк -
тами. Властивості об’єктів.

Побудова графа. Особливості використання мов запиту DLquery
тa SPARQL.
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У сучасному суспільстві надзвичайно швидко «старіє» інфор-
мація, у зв’язку з чим зростають потреби в її оновленні. Досягнення
інформаційних технологій дозволяють вирішити зазначену пробле-
му шляхом широкого застосування у сфері освіти дистанційного
навчання. Проте, для забезпечення навчального процесу з цією
формою навчання на належному рівні необхідне масштабне засто-
сування комп’ютерних систем, які будуть у змозі забезпечити від-
далений доступ до інформаційних систем і ресурсів навчального
призначення таких як віртуальні центри знань, електронні бібліо-
теки, курси дистанційного навчання, електронні підручники, вір-
туальні лабораторні практикуми, системи тестування, відео лекції
тощо, та інтелектуальне керування цим доступом.

Головне завдання, що має бути розв’язане створенням єдиного
освітнього веб-середовища, — забезпечення інтеграції різних, в тому
числі й розподілених, інформаційних ресурсів для їхнього несупе-
речливого використання різними користувачами через уніфікова-
ний, бажано — єдиний, інтерфейс.

У веб-освітньому середовищі повинні бути визначені та обу-
мовлені: методологія організації навчальних ресурсів; методологія
керування навчальними ресурсами; методологія навчання; інстру-
ментарій створення навчальних ресурсів; освітні стандарти; освітні
сервіси і режими. Для досягнення поставлених завдань кожен з ре -
сурсів повинен формуватися з урахуванням вимог освітніх стандар-
тів, зокрема. стандарту SCORM. Представити в загальному вигляді
структуру системи підтримки освітнього веб-середовища у вигляді
взаємодії інформаційно-керуючого ядра системи з двома загальни-
ми підсистемами: підсистемою керування ресурсами та веб-порта-
лом, а також інтерфейсом взаємодії з користувачами.
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Інформаційно-керуюче ядро є ключовим елементом, що забез-
печує системну функціональність, і, насамперед, підтримку інтег-
рування розподілених цифрових ресурсів у єдине освітнє веб-сере-
довище. При взаємодії вважається, що будь-який інформаційний
компонент не тільки надає системі свій блок керування ресурсом,
але й забезпечує поповнення функцій інформаційно-керуючого ядра
за рахунок сервісу, який він підключає до нього. Інформаційно-
керуюче ядро здійснює взаємозв’язок з підсистемою керування
ресурсами, веб-порталом і користувачами через API.

Для забезпечення роботи користувачів у системі підтримки освіт-
нього веб-середовища передбачається виконання звичайних функцій
виробничої інформаційної системи: електронної пошти, служби
новин, електронного документообігу, тематичних форумів, сховищ
адміністративно-організаційних даних тощо. Виконання таких фун-
кцій покладено на структурний компонент «Підсистема веб-порта-
лу», покладена також значна частина інструментальних функцій сис-
теми, зокрема, функції забезпечення міжкомпонентної взаємодії.

Будь-який електронний навчальний засіб включає низку по -
діб них елементів, таких як зміст, контрольні запитання та завдання,
тестові завдання різних типів тощо, а також можливості імпорту,
экспорту створеної лекції або певного медіаоб’єкту.

Для об’єднання та спільного використання навчальних ресурсів
потрібно дефрагментувати існуючий матеріал, спираючись на певні
загальні принципи, структуру. Найбільш зручно ці принципи предста-
вити у вигляді XML-формату. Завдяки можливостям імпорту або екс-
порту розробник, користуючись загальним XML-форматом, зможе
конвертувати будь-які матеріали у свою систему підтримки навчання.

Єдине освітнє веб-середовище уніфікує як засоби доступу до
навчальних ресурсів, так і самі ресурси, та створює стандартні
механізми розробки, впровадження, накопичення та використання
інформаційних матеріалів у навчальному процесі.
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В останні роки обсяг науково-технічної текстової інформації
в електронному вигляді зріс настільки, що виникає загроза знеці-
нення цієї інформації у зв’язку з труднощами пошуку необхідних
відомостей серед безлічі доступних текстів. Розвиток інформацій-
них ресурсів Інтернет багаторазово посилило проблему інформа-
ційного перевантаження. У цій ситуації особливо актуальними ста-
ють методи автоматизації реферування текстової інформації, тобто
методи одержання стисненого представлення текстових документів —
рефератів (анотацій).

Оцінити методи автоматизації реферування текстових докумен -
тів з ціллю відбору найбільш перспективних для використання у ком -
п’ютерних системах.

Для реалізації поставленої мети були сформульовані наступні
завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його
структуру:

– проаналізувати та порівняти основні підходи автоматизова-
ного реферування текстових документів; 

– дослідити основні методи автоматизованого реферування
текстових документів; 

– удосконалити існуючі методи автоматизованого реферу вання
текстових документів;

– провести практичні випробовування алгоритмів на основі
обраних методів.

Об’єктом дослідження є комп’ютерні методи автоматичного
реферування текстових документів.
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Предмет дослідження — програмні засоби реалізації найбільш
ефективних методів автоматичного реферування текстових доку -
ментів.

Методи дослідження.
– методи системного аналізу;
– методи теорії авто реферування.
– запропоновано для систем автоматичного реферування

використати інтегрований метод що базується на методі симетрич-
ного реферування для етапу створення словників та метода об’єкт -
ної документної схеми при виконанні генерування рефератів. За -
пропонований метод значне поширює напрямки використання
комп’ютерних систем реферування, підвищує швидкість створення
та релевантність рефератів;

– проведено часткове тестування засобів реалізації систем ре -
ферування на запропонованому методі, яки показали їх працездат-
ність та функціональну придатність.

Практичне значення одержаних результатів визначається тим,
що запропонований метод та засоби його реалізації можуть значно
поширити клас функціональних задач систем автоматизованої
обробки текстових документів. 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ СААТІ
В ЗАДАЧАХ ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
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Ковальчук І.О.
5 курс, спеціальність «Програмна інженерія»,

Інститут комп’ютерних технологій університету «Україна»,
к.тел. (044)409-24-14, e-mail: admin@diesel.zt.ua

Науковий керівник: Забара С.С., д.т.н., проф., 
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В нашу епоху розвинених технологій складно ігнорувати широко
поширений інструмент передачі інформації — Інтернет. За остан -
німи даними близько половини населення Землі мають доступ до
мережі, а на думку, відомих соціологів доступ в інтернет слід при-
рівняти до основних прав людини. Всесвітня павутина, що пройшла
свій тернистий шлях через епоху «Веб 1.0», коли стандарти веб-роз-
робки тільки почали з’являтися, і переродилася в наш час в но вому
вигляді «Веб 2.0», не припиняє свій розвиток і продовжує удоско-
налювати концепції і інструменти розробки. Очевидним для кож-
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ного інтернет-користувача є принцип поділу всесвітньої мережі на
окремі сайти, з точки зору розробника куди цікавіше дізнатися, з чого
складається типовий веб-сайт. Важливо розуміти, що ті сторінки,
що бачить в кінцевому рахунку користувач на сайті, є результат
програмної розробки на декількох рівнях.

Розробка веб-додатків або веб-сайтів часом є досить трудоміст -
ким завданням, у вирішенні якого задіяними виявляються цілі ко -
манди розробників. Можна сказати, що розробка веб-проектів
є прикладом розробки складної інформаційної системи. Разом зі
зростаючим рівнем складності таких проектів, зростає і необхід-
ність у виборі правильних інструментів для програмної реалізації.

Тому актуальними є дослідження пов’язанні з аналізом підходів
по вибору і оцінці інструментів розробки веб-орієнтованих додат-
ків [1–3].

Метод аналізу ієрархій [3] є структурованою методикою для
організації та аналізу складних рішень, заснованих на математиці
і психології. Він був розроблений Томасом Л. Сааті в 1970-х роках
і з тих пір активно вивчається і уточнюється.

Він має особливе застосування в груповому прийнятті рішень
і використовується у всьому світі в самих різних ситуаціях прий -
няття рішень в таких областях, як уряд, бізнес, промисловість, охо-
рона здоров’я, суднобудування і освіту.

Користувачі МАІ спочатку декомпозують свою проблему в ієрар -
хію більш легко зрозумілих підзадач, кожна з яких може аналізувати-
ся незалежно. Після побудови ієрархії особи, які приймають рішен-
ня, систематично оцінюють різні елементи, порівнюючи їх один
з одним попарно. При проведенні порівнянь особи, які приймають
рішення, можуть використовувати конкретні дані про елементи,
але зазвичай використовують свої судження про відносне значення
і важливість елементів. Суть МАІ полягає в тому, що при виконан-
ні оцінок можуть використовуватися людські судження, а не тільки
основна інформація.

МАІ перетворює ці оцінки в числові значення, які можна
обробляти і порівнювати у всьому діапазоні проблеми. Для кожно-
го елемента ієрархії обчислений чисельний вага або пріоритет, що
дозволяє раціонально і послідовно порівнювати різні і часто несу-
місні елементи один з одним. Ця можливість відрізняє МАІ від
інших методів прийняття рішень.

NASA використовувало МАІ для оцінки факторів успіху місії для
розвідки Марса людиною. Таким чином можна зробити висновок,
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що метод аналізу ієрархій є якісною процедурою, яка може бути
використана для знаходження вагових коефіцієнтів факторів, що
впливають при багатофакторному аналізі і виборі альтернатив.
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ҐРУНТОВИХ ПРОЦЕСІВ
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Вплив діяльності людини на біосферу придбало за останнє сто-
річчя масштабний характер. Таким чином, грунту піддаються най-
сильнішому антропогенному впливу. Згодом це позначається на їх
структуру, властивості, родючості і т.д. Важливим є те, що для вияв-
лення будь-яких змін у грунтових процесах необхідно створювати її
математичну модель. Для того, щоб розрахунки були правильними
потрібно використовувати комплекс моделей.

Математичне моделювання теплового режиму ґрунтів
Грунт є багатофазне середовище, що складається із скелета

(сукупність великої кількості твердих частинок різноманітної
форми і величини, які розділені між собою проміжками, що запов-
нені газом і вологою). Теплообмін у таких багатофазних капілярно-
пористих тілах здійснюється у результаті чотирьох основних процесів:
кондуктивної теплопровідності, конвекції у норах, випромінюван-
ня у норах, переносу вологи. Опис температурного поля у ґрунті, де
діють усі ці процеси, є складна задача. Обминути ці складнощі
і успішно вирішити багато практичних задач дозволяє модель екві-
валентної теплопровідності. Вона ґрунтується на феноменологіч-
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ному підході і дозволяє розглядати ґрунт як певне квазіоднорідне
середовище, до якого можна застосовувати рівняння теплопровід-
ності із ускладненою залежністю коефіцієнтів тепло переносу. 

Тепловий режим ґрунту може бути всебічно описаний тільки
при сумісному розгляді процесів теплопереносу у ґрунті і призем-
ному шарі повітря. Найбільший практичний інтерес являє вивчен-
ня теплового режиму ґрунтів з рослинним покривом. Рослинний
покрив суттєво впливає як на процеси теплообміну у ґрунті, так і на
пов’язані із ними процеси вологоперенесення. Неможливо отрима-
ти задовільний математичний опис теплового режиму ґрунтів, не
враховуючи вплив на нього рослинного покриву. 

Математичне моделювання водного режиму ґрунтів
Висока рухливість води і здатність вступати у хімічні і фізико-

хімічні взаємодії із великою кількістю різноманітних речовин
визначають її найважливішу роль у процесах ґрунтоутворення.

У результаті переміщення водою органічних, мінеральних і ор -
гано-мінеральних сполук формується ґрунтовий профіль.

Широке розповсюдження при вивченні водного режиму ґрунтів
набув водно-балансовий метод. Водно-балансовий метод є дуже ко -
рис ний для початкового узагальнення численних матеріалів про вод -
ний режим ґрунтів. Його основою слугує закон збереження речовини.

Математичні моделі водного режиму ґрунтів, в основі яких ле -
жить рівняння динаміки ґрунтової вологи, набули широкого роз-
повсюдження. Вони дозволяють прогнозувати змінювання воло-
гості ґрунтів із урахуванням впливу природних та антропогенних
факторів і вирішувати задачі вибору оптимального управління цим
ґрунтовим режимом.

Модель теплового режимів грунтів. Ця модель описує процеси
формування теплового режиму грунту з урахуванням техногенних
впливів, грунтових умов, характеристик рослинного покриву і ме -
теорологічних факторів.

Модель водного режиму грунтів, яка дозволяє прогнозувати зміну
вологості грунтів з урахуванням впливу природних і антропогенних
факторів і вирішувати завдання вибору оптимального управління
цим грунтовим режимом.
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ЗАСТОСУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ PYGLET 
ДЛЯ ШВИДКОЇ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ ПРОГРАМ

З ГРАФІКОЮ OPENGL

Корда І.О.
II курс, спеціальність «Програмна інженерія», 
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Pyglet (https://bitbucket.org/pyglet/pyglet) — це вільна багатоп-
латформова віконна і мультимедійна бібліотека для мови програму-
вання Python призначена для розробки ігор та інших програм для
інтерактивної візуалізації графіки. Вона підтримує роботу з вікна-
ми, обробку подій інтерфейсу користувача, графіку OpenGL, відоб-
раження рисунків та відео, відтворення звуків. Pyglet працює на
Windows, OS X та Linux. Серед основних її функцій розробники
виділяють простоту інсталяції та відсутність зовнішніх залежнос-
тей, підтримку багатьох вікон і моніторів, підтримку основних
мультимедійних форматів. Бібліотека pyglet (версія 1.3.1) може бути
установлена за допомогою менеджера пакетів pip: pip install pyglet.

Метою праці є демонстрація можливості pyglet для швидкої
розробки інтерактивних мультимедійних програм з графікою OpenGL
на прикладі розробленої авторами програми, код з коментаріями
якої наведено нижче. Цей код може бути використаний як шаблон
для створення складніших програми.
# * coding: utf8 *
import pyglet
from pyglet.window import Window, mouse
from pyglet.gl import *

class MyWindow(Window):
def __init__(self, *args, **kwargs):

super(MyWindow,self).__init__(*args, **kwargs)
self.x,self.y = 0,0 # кути повороту
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self.label = pyglet.text.Label(x=20,y=20,color=(0, 0, 0,
255)) # надпис

glClearColor(1, 1, 1, 1) # RGBA колір для glClear
glEnable(GL_DEPTH_TEST) # активізувати перевірку глибини

def on_resize(self, width, height): # зміна розміру вікна
aspectRatio = width/height # відношення сторін
glViewport(0, 0, width, height) # порт виведення
glMatrixMode(GL_PROJECTION) # режим матриці проекцій
glLoadIdentity() # одинична матриця
gluPerspective(35.0, aspectRatio, 1.0, 1000.0) # матриця

перспективної проекції
glMatrixMode(GL_MODELVIEW) # режим матриці вигляду
glLoadIdentity()

def on_draw(self): # необхідність перерисування
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT) # очис

тити буфери кольору і глибини
glMatrixMode(GL_MODELVIEW) # режим матриці вигляду
glPushMatrix() # запам’ятати глобальну систему координат
glTranslatef(0, 0, 600) # перемістити систему координат
self.label.text=’ax=%d ay=%d’%(self.x,self.y) # надпис
self.label.draw() # нарисувати надпис
glRotatef(self.x, 1, 0, 0) # повернути навколо осі X
glRotatef(self.y, 0, 1, 0) # повернути навколо осі Y
self.drawObject() # нарисувати об’єкт
glPopMatrix() # відновити глобальну систему координат

def drawObject(self): # рисує об’єкт
glBegin(GL_TRIANGLES) # вершини примітиву (трикутника)
glColor3f(0, 0, 1) # колір наступної вершини
glVertex3f(0, 0, 0) # перша вершина
glVertex3f(100, 0, 0) # друга вершина
glVertex3f(100, 100, 0) # третя вершина
glEnd() # завершити список вершин примітиву

def on_mouse_drag(self, x, y, dx, dy, buttons, modifiers): #
під час руху миші

if buttons & mouse.LEFT:
self.x=dy # змінити кут повороту 
self.y+=dx

MyWindow(resizable=True) # вікно
pyglet.app.run() # цикл обробки подій
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Спочатку імпортуються необхідні модулі і функції бібліотеки
pyglet. Клас MyWindow успадковує клас Window і описує вікно про-
грами. Функція-конструктор __init__ викликається під час ство-
рення екземпляра вікна. Функція on_resize викликається під час
зміни розміру вікна. В ній установлюється порт виведення і режим
перспективної проекції. Функція on_draw викликається під час
необхідності перерисування об’єктів і рисує повернутий навколо
осей X, Y графічний об’єкт (трикутник) шляхом виклику функції
drawObject. Функція on_mouse_drag викликається під час перетягу-
вання вказівника миші з натиснутою лівою кнопкою. В ній зміню-
ються кути повороту навколо осей X, Y на величини переміщень
вказівника миші dx, dy. Код програми можна завантажити за поси-
ланням: https://github.com/vkopey/PygletOpenGLViewer.

РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ДОДАТКІВ GOOGLEAPPS ЗА ДОПОМОГОЮ

GOOGLEAPPSSCRIPTS

Кравець Р.В.
IV курс, спеціальність «Програмна інженерія»,

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Іляш Ю.Ю.

к.т.н., доцент, Івано-Франківська філія Університету «Україна»
e-mail: yurchukil@cym.org

GoogleAppsScripts — скриптова мова для розробки невеликих
додатків на платформі Googleapps. Вона заснована на JavaScript 1.6
однак замість того, щоб сценарій працював на клієнті, він запуска-
ється в GoogleCloud. Згідно з Google, сценарій GoogleApps пропо-
нує прості способи автоматизації завдань у продуктах Google та
сторонніх сервісах. Сценарій додатків також є інструментом, який
надає додаткові можливості для Документів, Таблиць і презентацій
Google. Переваги GoogleAppsScripts:

– написаний на основі JavaScript;
– Googleappsscriptsможе бути використаний для створення

простих інструментів внутрішнього використання організації.
Попри переваги є і недоліки:
– обмеження щодо об’єму. Як сервіс на основі хмар, сценарій

Googleapps обмежує час запуску сценарію користувача, а також об ме -
жує доступ до служб Google. Наразі магазин GoogleAppsнедозволяє
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прямого підключення до корпоративних баз даних (за межами бра -
у зера), що є ключем до побудови бізнес-додатків, однак за допомо-
гою JDBCце може бути подолано, якщо з серверами Google дозво-
лено з’єднання на внутрішній сервер бази даних;

– аналогічним чином відсутність інших підключень, таких як
підключення LDAP, обмежує рівень, яким GAS може бути вико -
ристаний на підприємстві;

– через характер хмарності скрипту функції, пов’язані з датою
та часом, призведуть до результатів, які, як видається, є неправиль-
ними через часові пояси, що перетинають дані. Використання
об’єктів та функцій Date / Time без точного декларування та ретель-
ного тестування може призвести до неточних результатів.

GoogleAppsScripts дозволяє програмно створювати та змінюва-
ти Google документи, а також налаштовувати користувацький ін -
тер фейс новими меню, діалоговими вікнами та бічними панелями.
AppsScriptsGoogle документ структурований так само як html доку-
мент. Це означає, що google документ складається з елементів таких
як: Paragraph, Tableetc. Більшість скриптів, які змінюють GoogleDocs
починаються getBody(), тому що Body головний елемент який міс-
тить всі інші елементи, окрім HeaderSelection, FooterSelectionта
інші FootNonetes.

GoogleAppsScripts добре допомагає у роботі з таблицями. Зав -
дя ки класамRange, Sheet, Spreadsheet можна функціонально роз-
ширити можливості Googleтаблиці.

Цей сервіс дозволяє надсилати електронні листи, створювати
чернетки, керувати мітками, позначати повідомлення, а також ви ко -
нувати різні інші завдання з управління обліковими записами Gmail. 

Для роботи з Gmail існують наступні класи: GmailApp, Gmail -
Attachment, GmailDraft, GmailLabel, GmailMessage, GmailThread.

За допомого GoogleAppsScript можна трохи оптимізувати робо-
ту з GoogleDrive.За допомого GoogleAppsScripts ми можемо пере-
глядати n-кількість останніх змін файлів на GoogleDrive.

В GoogleAppsScriptsіснує особливий елемнт — тригери.
Тригери дозволяють AppsScript запускати функції автоматично,
коли відбувається певна подія, така як наприклад відкриття доку-
менту. Тригери задаються спеціальними, стандартними функціями,
які вбудовані в AppsScripts. 

Таким чином в роботі розглядається досить перспективний та
малодосліджений сервіс створення скриптів GoogleAppsScripts,
який оснований на популярній мові програмування JavaScript.
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Перевагами сервісу є можливість функціонального розширення по -
ши рених додатку і в аккаунта Google, таких як: GoogleDocs,
Google Sheets, GoogleForms, GoogleGmail, GoogleDrive. 

ОБРОБКА СИГНАЛА ЕКГ

Лєпатьєв А.О. 
4 курс, група КІ 41/14, спеціальність «Комп’ютерна інженерія», 
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна» 

Науковий керівник: Коваленко В.В., ст. викладач, Інститут
комп’ютерних технологій Університету «Україна» 

1. Електрокардіографи та їх види.
Кардіограф — це спеціальний медичний прилад, що вимірює

біоелектричну активність серця. Використовується для того, щоб про -
водити електрокардіографічне обстеження. Застосовується в кабіне-
тах інтенсивної терапії, функціональної діагностики, кардіологічних
відділеннях, машинах швидкої допомоги. Також використовується
в приватній практиці.

Сучасний прилад забезпечений від 1 до 12 відведень, які фік-
суються на тілі пацієнта і зчитують показники роботи серця, виво-
дячи їх на екрані і на папері.

Одноканальні кардіографи найпростіші у використанні пристрої,
використовуються бригадами швидкої допомоги. Мають невелику
масу 700–900 грам, забезпечені мінімальною кількістю датчиків, на
моніторі можна побачити тільки показник пульсу. Переваги —
робота від батареї і вартість.

Особливості трьох канальних кардіографів:
– Дані виводяться через термопринтер.
– Друк — ручний і автоматичний.
– Автоматизований розрахунок за виявленими даними.
– Відстеження неточності апарату і частоти биття серця.
– Передача інформації на комп’ютер.
– У деяких моделях передбачені дефібрилятори.
– Малогабаритні, прості у використанні.
Шестиканальні кардіографи розташовані в кардіологічних

службах, МНС, військових госпіталях. Їх можливості:
– Зберігання до 1000 результатів ЕКГ.
– Робота від акумулятора, який тримає заряд на 150 дослі джень.
– Швидкий друк результатів.
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– На моніторі, крім показників пацієнта, виводиться інформа-
ція про стан самого приладу.

– Поділяються на переносні (невеликий розмір і вага) і стаціо-
нарні (розширений функціонал.

Дванадцятиканальні кардіографи включають в собі максимальну
кількість датчиків для обстеження і мають наступні характерис тики:

– Одна процедура може тривати більше години.
– Управління через комп’ютер, з можливістю відправлення

результатів через інтернет.
– Постійний контроль пульсу і серцевого ритму, персонально

для кожної людини.
– Оповіщення про невідповідність нормам ЕКГ.
– Формування докладного звіту.
2. Параметри кардіографів
Основі параметри електрокардіографів:
– простота управління — для відображення даних є спеціальний

дисплей, а щоб почати обстеження або вивести на екран потрібні
відомості досить натиснути ту чи іншу послідовність клавіш;

– компактність — незважаючи на складну внутрішню конструк -
цію, прилади мають невелику вагу і габарити;

– багатофункціональність — купити апарат ЕКГ з розшифров-
кою можна, як для регулярних домашніх тестів, так і для офісу або
пункту надання медичної допомоги на підприємстві;

– надійність — всі пристрої проходять ретельну перевірку на
точність і справність, що дозволяє власникам не сумніватися в до -
стовірності отриманих даних.

Література

1. Фролов С.В. Методы и приборы функциональной диагностики:
учебное пособие / С.В. Фролов, В.М. Строев, А.В. Горбунов, В.А. Тро фи -
мов. — Тамбов: Издательство Тамбовского государственного технического
университета, 2008. — 80 с.
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ПОРІВНЯННЯ ІГРОВИХ ДВИЖКІВ ДЛЯ ВЕБ

Лукашенко М.В.
4 курс, група КН-61/16м, спеціальність «Програмна інженерія»,

кафедра комп’ютерних наук, Інститут комп’ютерних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Зеленський К.Х., к.т.н. доцент, 
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна», 

e-mail: lmaksim9595@gmail.com

Кожен день створюються і вдосконалюються нові потужні
і зручні інструменти для розробки. Тепер кожна людина може
випробувати себе в цій цікавій сфері. Однак, незважаючи на вели-
ку кількість багатофункціональних інструментів, від розробника
все одно потрібна дуже велика кількість праці, щоб створити дійс-
но цікавий продукт. Однозначним плюсом розробки комп’ютерної
гри на вже готовому інструменті (движку), є швидкість розробки
програмної частини. Якщо раніше програмісту потрібно було писа-
ти безліч рядків коду, щоб використовувати просту можливість
перевірки зіткнення між двома об’єктами, то тепер всі ці обчислен-
ня робляться за все однією командою. Таким чином, ігрові движки
сильно спростили життя програмістам. Однак, програмування — це
тільки одна іпостась розробки комп’ютерної гри. Створення якіс-
ного ігрового продукту буде так само включати в себе створення
великого обсягу графічного матеріалу. І до всього іншого, буде
потрібно зробити якісне озвучення гри. З останнім проблем зазвичай
не виникає, так як в інтернеті повно безкоштовних звуків і музики.
Таким чином, розробкою відеоігор займається розробник, який
може бути представлений як через одного чоловіка, так і фірмою.
Розробка AAA проекту (вищий клас) коштує від мільйона доларів
і більше. Процес розробки звичайної сучасної гри займає близько
року, для ААА-проектів може затягнутися до 2–3 років. Цикл роз-
робки звичайних «казуальних» ігор займає близько 4–6 місяців,
при тому, що йде конвеєрна розробка відразу 2–3 проектів. Для
розробки ігор використовують різні інструментальні засоби, одним
з яких є конструктор ігор. Конструктор ігор — програма для швидкої
конвеєрного складання комп’ютерних ігор, людям без спеціальної
підготовки. Об’єднує в собі ігровий движок і IDE, і значно спрощує
процес створення ігор, роблячи створення ігор доступним любите-
лям-непрограмістів. Іноді конструктори ігор обмежені тим чи
іншим жанром (наприклад аркадами, RPG або квестами). У най-
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простішому випадку до конструкторам можна віднести готову гру
з просунутим редактором ігор (напр. Cube або Stratagus). На іншій
стороні спектра знаходяться класичні середовища програмування,
орієнтовані на розробку ігор.Варто відзначити, що за останні два
роки грань між ігровими движками і конструкторами ігор була
серйозна розмита. Якщо раніше можна було сказати, що ігровий
движок — це голий шматок коду з мінімальним набором редакторів
(або зовсім без них) та інших принад, що полегшують життя, а кон-
структор — це «закритий» код, обвішаний всілякими візуальними
редакторами і забезпечений певним базовим контентом, то тепер
багато ігрові движки сповідують «візуальний» підхід до створення
ігор, підтримують всілякі принципи drag & drop, слайдери, повзунки,
візуальні редактори майже для всього на світі при мінімізації руч-
ного написання програмного коду. Найбільш яскравий приклад —
ігровий движок Unity, який до 90% роботи по створенню гри дозволяє
проводити в своєму редакторі. Огляд середовищ разработкіBlitz3D —
це середовище розробки, призначена для швидкого створення ігро-
вих проектів з використанням тривимірної графіки і заснована на
мові програмування під назвою BlitzBasic. По суті, BlitzBasic базіру-
етсяна синтаксисі мови Basic, який набув широкого поширення
і популярність завдяки своїй простоті у вивченні і використанні.
Крім того, Blitz3D дозволяє підключати до проекту бібліотечні фай -
ли, написані на інших мовах, що виключно розширює його можли-
вості. Простота створення ігор на цій мові досягається тим, що він
практично повністю складається з уже готових команд для роботи
з графічними та іншими об’єктами. Таким чином, щоб, наприклад,
відобразити на екрані куб, сферу або конус, досить одного рядка,
в якій будуть присутні назву об’єкта і його параметри (координати
центру і розміри), а також команда відображення на екрані. Щоб
зробити з предметом будь-які дії на зразок обертання, переміщен-
ня і т.д., досить двох-трьох команд. Замість найпростіших геомет-
ричних примітивів можна брати і складніші об’єкти (рельєф місце-
вості, моделі персонажів, антураж лабіринтів): основні команди по
їх маніпулюванню залишаться тими ж. Blitz3D — хороший інстру-
мент для створення казуальних або міні-ігор. Unity 3D — система
розробки 3D додатків для Mac OS, Windows, Wii, Xbox 360, PlaySta -
tion 3, iOS і Android. Володіє просунутим редактором, «заточеним»
на візуальний підхід до створення ігор. Доступна безкоштовна інді-
версія і професійна ліцензія (1500 $). Добре підходить для казуаль-
них і інді-проектів. Unreal Development Kit (UDK) — потужний
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набір інструментів для створення інтерактивних 3D-додатків та
ігор на базі ігрового движка Unreal Engine 3. Придатний для ство-
рення ігор вищого, AAA-класу. Безкоштовний для некомерційного
використання, є комерційне Таким чином, шляхом створення єди-
ного інформаційного та комунікаційного простору забезпечує мак-
симальний доступ користувачів до інформації навчального, мето-
дичного та організаційного характеру, для створення свого проекту.

СКРИПТ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
ТА ГРУП OS LINUX МОВОЮ BASH

Маринич В.В.
V курс, група 5КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна», 
к.тел. (096) 534-84-12

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

BASH-скрипти дуже добре підходять для швидкого створення
прототипів складних додатків, навіть не дивлячись на обмежений
набір мовних конструкцій і певну «повільність». Такий метод
дозволяє детально опрацювати структуру майбутньої програми,
виявити можливі «пастки» і лише потім приступити до кодування
на C, C ++, Java, або Perl.

Linux в цілому і Ubuntu зокрема — системи розраховані на
багато користувачів, тобто на одному комп’ютері може бути кілька
різних користувачів, кожен зі своїми власними налаштуваннями,
даними і правами доступу до різних системних функцій.

Крім користувачів в Linux для розмежування прав існують
групи. Кожна група так само як і окремий користувач володіє пев-
ним набором прав доступу до різних компонентів системи і кожен
користувач — котрий є членом цієї групи автоматично отримує всі
права групи. Тобто групи потрібні для угруповання користувачів за
принципом однакових повноважень на будь-які дії. Кожен учасник
може належати необмеженій кількості груп і в кожній групі може
бути скільки завгодно користувачів.

В написаному скрипті є можливість ввести всі перераховані да -
ні, також в ньому представлені наступні функції: додавання корис-
тувача, видалення користувача, додавання групи, видалення групи,
огляду існуючих користувачів.
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Також, в написаному скрипті представлені наступні підфунк ції:
зчитування обраної дії через надання обраного значення до пере-
мінної; залежно від обраної дії перейти до необхідної функції; за -
лежно від обраної дії користувач буде направлений на під функцію;
додавання користувача с паролем чи без пароля; ввод імені корис-
тувача, обробки помилок та інше.

Кожен користувач належить одній або декількох груп. Єдине,
що є істотним у приналежності до тієї чи іншої групи — це права
доступу. Для кожного файлу визначений не тільки користувач-
власник, але і група-власник, і набір прав доступу, які визначають, як
користувачі з цієї групи можуть здійснювати доступ до цього файлу.
При створенні нового користувача створюється також група, ім’я
якої збігається з ім’ям користувача і куди входить тільки він один.

Описаний скрипт надає суперкористувачу (root) функції реда-
гування (додавання та видалення) та перегляду вже існуючих ко -
ристувачів та груп. Завдяки даному скрипту користувачу не потріб-
но запам’ятовувати команди для оперування користувачами та
групами на OS Linux. Користувач може сам обрати необхідну йому
операцію, без знань мови програмування BASH.

Знання мови командної оболонки є запорукою успішного
вирішення завдань адміністрування системи. Під час завантаження
Linux виконується цілий ряд сценаріїв з /etc/rc.d, які налаштовують
конфігурацію операційної системи і запускають різні сервіси, тому
дуже важливо чітко розуміти ці скрипти і мати достатньо знань,
щоб вносити в них будь-які зміни.

Мова сценаріїв легкий у вивченні, в ньому не так багато специ-
фічних операторів і конструкцій. Синтаксис мови досить простий
і прямолінійний, він дуже нагадує команди, які доводиться вводи-
ти в командному рядку. Короткі скрипти практично не потребують
налагодженні, і навіть налагодження великих скриптів забирає
досить незначний час.

Shell-скрипти дуже добре підходять для швидкого створення
прототипів складних додатків, навіть не дивлячись на обмежений
набір мовних конструкцій і певну «повільність». Така методу дозво-
ляє детально опрацювати структуру майбутнього програми, виявити
можливі «пастки» і лише потім приступити до кодування на C, C ++,
Java, або Perl.
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Науковий керівник: Курляк П.О., к.т.н., доцент, 
Івано-Франківський Національний технічний університет 

нафти і газу 

Сучасні вимоги до Web-додатків зумовлюють використання
нових підходів до їх розробки. Інформація, яка розміщується на Web-
додатках, повинна швидко оновлюватися, тому для вирішення цієї
проблеми і були розроблені системи управління контентом (CMS).

Система управління контентом (Content Management System —
CMS) дозволяє створювати динамічні сайти, оновлення яких
можна робити навіть без спеціальних знань html/css. Системи
мають зрозумілий інтерфейс, який легко освоїти, а щоб додавати
матеріали, новини на сайт достатньо вміти користуватись тексто-
вим редактором. Такі CMS стали улюбленими серед як новачків так
і професіоналів, оскільки вимагали мінімум часу і зусиль для ство-
рення свого власного сайту. 

WordPress — є наразі найбільш відомим безкоштовним движ-
ком. Ця CMS найчастіше використовується для ведення блогів та
створення інформаційних ресурсів. Для роботи з нею не потрібні
якісь спеціальні навички, адже движок інтуїтивно зрозумілий
навіть для новачка.

Joomla — ще одна популярна безкоштовна система управління.
В основному вона використовується для створення найпростіших
корпоративних сайтів. До сильних її сторін можна віднести легкість
управління та високий ступінь надійності.

Drupal підходить для створення найбільш складних інтернет-сто -
рінок з можливістю редагування як самого сайту, так і його дизай-
ну. Ця CMS написана мовою програмування РНР, тому людина, яка
не володіє РНР, CSS або HTML, не зможе самостійно налаштувати
ресурс.

MODx — ще один безкоштовний движок, головною відмінною
рисою якого є можливість створення сайту будь-якої складності
з будь-яким функціоналом без впливу на HTML-код.
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Серед платних систем управління слід виділити 1C-Bitrix, яка
є продуктом компанії 1С. Наразі вона вважається найякіснішою
CMS, яка підходить для створення великих порталів, соціальних
мереж, інтернет-магазинів.

PHP Shop була розроблена спеціально для створення різнома-
нітних інтернет-магазинів. Для цього не потрібні жодні програмні
доопрацювання або ще щось, адже всі налаштування можна зроби-
ти безпосередньо у самій системі.

DLE — найбільш популярна CMS для організації новостійних
ресурсів. Вона дозволяє легко публікувати, редагувати та будь-яким
чином налаштовувати новини. Крім цього, грамотна організація
структури ядра цього движка мінімізує вимоги до серверу, на якому
розташований сайт.

NetCat дозволяє створювати великі інтернет-портали, медійні
ресурси, бібліотеки даних, файл-архіви. До її сильних сторін можна
віднести поділ адміністративної панелі на дві частини: для користу-
вача та розробника.

Переваги, які надає використання CMS, зручно розглянути під
різними кутами, а саме: з точок зору розробника сайту і його корис-
тувача. З позиції розроблювача сайту, основною перевагою CMS
є наявність вже готових модулів, CMS дають можливість робити
зміни в структурі сайтів якісно й оперативно шляхом компонування
цих модулів. Використання модулів також забезпечує більш висока
якість розробки, оскільки зменшує ймовірність появи помилок
у програмному коді. З позиції користувача CMS пропонують
насамперед зручний інтерфейс для редагування вмісту сайту, не
вимагаючи спеціальних знань у сфері веб-дизайну, HTML-верстки
й т.п. Також CMS дозволяють не просто показувати відвідувачам
сайту інформацію, а ще й взаємодіяти з ними в режимі діалогу. Від -
відувачі можуть зареєструватися, спілкуватися на форумі або в чаті,
залишати свої зауваження й побажання в гостьовій книзі й т.д. 
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Розвиток ринку мобільних пристроїв забезпечує збільшення по -
питу на додатки, що, в свою чергу, приводить до необхідності вдос-
коналення процесів розробки, налагодження та супроводу програм-
ного забезпечення. Для супроводу процесу розробки мобільних
додатків використовуються комп’ютерні системи (КС), які склада-
ються с декількох компонентів: компоненти розробки мобільного
додатку та компоненти запуску на виконання. 

Процес налагодження додатків має особливості в залежності
від компонентів, що забезпечують виконання додатку. Можливо
визначити наступні напрямки реалізації середовища виконання
мобільних додатків.

Перший напрямок забезпечується запуском мобільного додат-
ку безпосередньо на фізичному пристрої. Переваги цього підходу
пов’язані з високою швидкістю запуску, що забезпечить суттєве
прискорення процесу розробки, особливо при багаторазової кіль-
кості запуску додатку на виконання. Слід відзначити, що цей шлях
потребує значних витрат на апаратне забезпечення, особливо,
якщо налагодження виконується на різних пристроях.

Других шлях виконання додатків полягає в використанні ему-
льованих пристроїв. Перевага даного підходу полягає в можливості
створення великої кількості різних пристроїв для налагодження
додатку при відсутності фінансових витрат. Але суттєво збільшуєть-
ся час на запуск додатків. Процес відлагодження та настроювання
потребує більш потужних обчислювальних ресурсів та збільшений
час на процес в цілому.

Третій шлях для розробки та налагодження мобільних додатків
полягає в використанні хмарних технологій або броузерних рішень.
Перевага використання таких рішень полягає в можливості вико-
ристання потужних орендованих обчислювальних ресурсів та шаб-
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лонів розробки, що забезпечує скорочення часу налагодження, але
збільшує фінансові витрати на процес налагодження.

Хмарні обчислення — це комплексне рішення, в якому КС та
інформаційні ресурси надані в вигляді сервісу. КС в хмарі скоорди-
новано виконують обчислювальну задачу, використовуючи значні
переваги перед настільною КС. Серед значимих переваг слід зазна-
чити наступні: зменшення витрат за рахунок сплати тільки за вико-
ристання ресурсів, оптимальне використання персоналу пов’язане
з зменшенням апаратних та програмних засобів КС, можливості мас -
штабування без необхідності витрат на додаткові компоненти КС.

За характером володіння хмарні структури поділено на три ти -
пи: відкриті, закриті та гібридні. Відкриті хмарні структури доступні
в мережі широкому колу користувачів, закриті хмарні структури —
захищені на рівні підприємства, гібридні хмарні структури — це
найбільш гнучкі структури, що поєднують можливості та особли-
вості закритих та відкритих хмарних структур. Відповідальність за
управління гібридними хмарними структурами розподіляється між
постачальником хмарного середовища і підприємством — користу-
вачем послуг.

Хмари для КС реалізовано на наступних рівнях. Перший рі -
вень називається рівнем інфраструктури. Другий рівень відображає
платформу як сервіс (Platform as a Service — PaaS). PaaS надає мож-
ливість використання платформи, яка зазвичай включає операцій-
ну систему і прикладні сервіси. Третій рівень забезпечує розгляд
програмного забезпечення як сервісу (Software as a service — SaaS). 

Запропонований підхід визначає інтеграцію компонентів роз-
робки та налагодження мобільних додатків з врахуванням особли-
востей різних технологій розробки та використання фізичних, ему-
льованих та хмарних рішень; також визначено алгоритм процесу
прийняття рішення про компоненти та їх інтеграцію в комп’ютер-
ну систему розробки мобільних додатків.
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Дослідження і аналіз робиться для існуючого сайту Конди терсь -
кої Пекарні «Чарівна Сластерня», на підставі даних яких визнача-
ється аудиторія, вивчається її поведінка та приймається рішення
щодо розвитку і розширення можливостей сайту. Аналіз робиться
за такими етапами:

1. Сегментування ринку. Використовуємо методику 5W Марка
Шеррингтона, відповідаючи на 5 запитань: ЩО? ХТО? ЧОМУ?
КОЛИ? ДЕ?

2. Вивчаємо поведінкову інформацію цільової аудиторії, ко рис -
туючись наступними методами і інструментами: Google Analytics,
E-mail опитування, анкетування існуючих клієнтів, моніторинг від -
гуків, вивчення підписників груп і соціальних мереж, дані з CRM-
системи, запити в пошукових провідниках, аналіз конкурентів.

На основі вивченого складаємо детальний портрет цільової
аудиторії, за такими пунктами:

1. Стать, вік, рівень доходу, статус, сімейний стан, професія —
тобто соціально-демографічний портрет і психографічні характе-
ристики;

2. Де проводить вільний час ваша потенційна ЦА (в яких соц-
мережах зареєстровані, які форуми читають і т.д.)

3. Які проблеми клієнта може закрити ваш товар? Яку «біль»
він намагається вирішити за допомогою продукту.

4. Які емоції викликає ваш товар чи послуга, з чим асоціюєть-
ся? Може бути, підвищує статус, дозволяє йому відчувати себе здо-
ровим і спортивним і т.д.

5. Причини купити саме ваш продукт, а також причини купити
аналогічний товар у конкурентів.

Як, висновок, робимо сингульований портрет цільової аудито-
рії, прямої і непрямої. Склавши портрет непрямої аудиторії ми ро -
зуміємо для кого призначається продукція Кондитерської Пекарні
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«Чарівна Сластерня» і, склавши портрет прямої аудиторії, розуміє-
мо, хто є безпосереднім покупцем продукції. Робота з ЦА — одна
з основних задач для вебмайстрів та оптимізаторів, тому найважли-
вішим аспектом для просування сайту є призначена для користува-
ча оптимізація. Тому, працюємо з цільовою аудиторією поетапно:

1. Удосконалення сайту:
– зовнішня оптимізація сайту (Seo-оптимізація);
– внутрішня оптимізація сайту (семантичне ядро, мета-заго -

лов ки);
– правильні тексти (контент з ключовими словами);
– оптимізація юзабіліті сайту (помітні заголовки, дублювання

підкатегорій, використання «Новинок», використання елементів
апсейла і крос-Сейла, списки раніше переглянутих товарів, спеці-
альні блоки і сторінки сумісних товарів, активні посилання з тема-
тичних зображень на товари, представлені на сайті).

Підсумки роботи відповідно до виконаного дослідження і ана-
лізу:

1. Відкоригований перелік товарів;
2. Введена обов’язкова доставка товару;
3. Змінений зовнішній вигляд сайту, націлений на задоволення

виявленої прямої цільової аудиторії;
4. Змінені заголовки відповідно до потреб юзабіліті сайту;
5. Відкориговані мета-заголовки;
6. Створення на сайті додаткових інформаційно-розважальних

сторінок;
7. Створення e-mail-розсилки з тематикою, що зацікавить ці -

льову;
8. Розроблена тематика інформаційно-розважального блогу

сайту, відповідно до інтересів визначеної прямої цільової аудиторії;
9. Створений окремий новий розділ сайту з відео та фото;
10. Рекомендована та запланована розробка системи на базі

даних;
11. Рекомендований та запланований сайт, адаптований під мо -

більні пристрої.
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Павленко О.Ю. 
Аспірант, Інститут комп’ютерних технологій 

Університету «Україна»,
Науковий керівник: Ланде Д.В., д.т.н., зав.відділом, 

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Розглянуто особливості алгоритмів сегментації слів з текстів,
що не містять роздільників. Представлено новий алгоритм сегмен-
тації слів на основі пошуку найкоротшого шляху. Наведено оцінки
якості сегментації. Реалізація алгоритму сегментації слів викорис-
товується для моніторингу ресурсів китайського сегменту Інтернет.

Зростаюча кількість інформаційних ресурсів, представлених
в Інтернеті, веде до необхідності розвитку пошукових систем для
до ступу до них. У той же час, росте частка й важливість світових
веб-ресурсів, представлених на мовах, у яких в явному виді відсут-
ні границі слів за допомогою роздільників. До таких мов відносять
китайську, японську, тайську та ін. Якщо люди-носії мови не мають
проблем з розумінням текстів на цих мовах, то для використання
традиційних пошукових систем з індексованими словами (до них
відносять Google, Bіng і ін.), необхідне виділення кожного слова —
їхня сегментація (word segmentatіon).

Для пошуку найкоротшого шляху в графі використовується
хвильовий алгоритм, що був відповідним чином дороблений, моди-
фікований. Класичний хвильовий алгоритм (алгоритм Лі) створю-
вався для формалізації алгоритмів трасування друкованих плат,
однак набув застосування в багатьох інших галузях науки й техні-
ки.Звичайно розглядається його робота на дискретному робочому
полі (ДРП), що представляє обмежену замкнутою лінією фігуру,
розбиту на прямокутні або квадратні осередки. Безліч всіх осеред-
ків ДРП розбивається на підмножини: «прохідні» (вільні), які при
пошуку шляху можна проходити, «непрохідні» (перешкоди), шляхи
через які заборонені, стартовий осередок і фінішний. Основними
етапами роботи алгоритму є поширення хвилі (розмітка) і віднов-
лення шляху. Від стартового осередку породжується крок у сусідній
осередок, при цьому перевіряється, чи прохідний він, і чи не нале-
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жить раніше міченої в шляху осередку. При виконанні умов прохід-
ності й неприналежності її до раніше позначеного в шляху осеред-
кам, в атрибут осередку записується число, рівне кількості кроків
від стартового осередку (на першому кроці це буде 1). Кожний осе-
редок, мічений числом кроків від стартового осередку, стає старто-
вої й з її породжуються чергові кроки в сусідні осередки. Очевидно,
що при такому переборі буде знайдений шлях від початкового осе-
редку до кінцевого, або черговий крок з будь-якої породженої
в шляху осередку буде неможливий.

Відновлення найкоротшого шляху відбувається у зворотньому
напрямку: при виборі осередку від фінішного осередку до стартово-
го на кожному кроці вибирається осередок, що має атрибут відстані
від стартової на одиницю менше поточного осередку. Запропоно ва -
ний алгоритм сегментації слів складається із трьох частин: 

– формування таблиці Слів; 
– формування таблиці Крок_Позиція;
– формування масиву сегментованих слів і вивід результатів

у файл. 
Зростання кількості інформаційних ресурсів китайського сег-

менту мережі Інтернет викликає необхідність створення глобаль-
них інформаційно-пошукових систем, для реалізації пошукових
індексів яких необхідна швидка, точна й повна сегментація слів у
текстах мережних документів. У роботі наведено варіанти алгорит-
мів сегментації слів, які можуть бути використані для формування
індексу пошукових систем. В роботі запропонована й проаналізо-
вана нова модель алгоритму сегментації з пошуком найкоротшого
шляху в графі, для чого розроблене програмне забезпечення.

ВАРІАНТИ ФІЗИЧНОГО РІВНЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
FAST ETHERNET 

Поліщук Т.О.
ІV курс, група Кіз-4.1, спеціальність «Комп’ютерна інженерія», 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к.тел. (050)-2384111

Науковий керівник: Захаров П.О., к.т.н., доцент, 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Для технології Fast Ethernet розроблені різні варіанти фізично-
го рівня, що відрізняються не тільки типом кабелю і електричними
параметрами імпульсів, як це зроблено в технології 10 Мб/с Ethernet,
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але і способом кодування сигналів, і кількістю використовуваних
в кабелі провідників. Тому фізичний рівень Fast Ethernet має склад-
нішу структуру, ніж класичний Ethernet. 

Фізичний рівень складається з трьох підрівнів: 
– Рівень узгодження (reconciliation sublayer); 
– Незалежний від середовища інтерфейс (Media Independent

In terface, MII); 
– Пристрій фізичного рівня (Physical layer device, PHY). 
Пристрій фізичного рівня (PHY) забезпечує кодування даних,

що поступають від MAC-підрівня для передачі їх по кабелю певно-
го типу, синхронізацію передаваних по кабелю даних, а також при-
йом і декодування даних у вузлі-приймачі. 

Інтерфейс MII підтримує незалежний від використовуваного
фізичного середовища спосіб обміну даними між MAC-підрівнем
і підрівнем PHY. Цей інтерфейс аналогічний за призначенням
інтерфейсу AUI класичного Ethernet’а за винятком того, що інтер-
фейс AUI розташовувався між підрівнем фізичного кодування сиг-
налу (для будь-яких варіантів кабелю використовувався однаковий
метод фізичного кодування манчестерський код) і підрівнем фізич-
ного приєднання до середовища, а інтерфейс MII розташовується
між MAC-підрівнем і підрівнями кодування сигналу, яких в стан-
дарті Fast Ethernet три, — FX, TX і T4. 

Підрівень узгодження потрібний для того, щоб погоджувати
роботу підрівня MAC з інтерфейсом MII. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЕННЯ 
В АТМОСФЕРІ

Приймак О. С.
5 курс, група КН-61/16м, спеціальність «Програмна інженерія»,

кафедра комп’ютерних наук, Інститут комп’ютерних технологій 
Університету «Україна», к.тел.: 0995339886

Науковий керівник: Зеленський К.Х., к.т.н., доцент, 
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»,

На даному етапі розвитку суспільства, коли маємо різку зміну
клімату, глобальне потепління, цунамі, землетруси та всі інші нега-
разди, які приносить нам природу, дуже важливо спрогнозувати,
дослідити і виявити помилки діяльності людини, щоб уникнути по -
дальших природник катаклізмів. В своїй роботі я дослідила антро-
погенний вплив забруднювачів атмосфери. Розглянула, які саме
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бувають джерела забруднення, для того, щоб проаналізувати, які
можуть виникнути наслідки забруднення атмосферного повітря
і до чого це може.

На сьогоднішній день ми маємо жахливі наслідки глобального
потепління, які виникли на всіх куточках планети, а саме: зміна клі-
мату, сильні морози в США, і досить тепла зима в Україні, це стало-
ся в результаті переміщення полюсів земної кулі. Танення айс бергів
в Льодовитому океані, постійні землетруси з досить високою магні-
тудою, цунамі, цей список можна довго продовжувати і підкріплю-
вати фактами, але це тільки лише констатація фактів, і результат
безглуздої діяльності людини, які приводять до жахливих наслідків.

Проаналізувавши стан повітряного басейну України. Кліма -
тич ні і рельєфні особливості регіону, було запропоновано ряд захо-
дів, які можна застосувати щодо охорони атмосферного повітря, ще
на стадії проектування підприємств. Було досліджено динамічну
модель повітряного басейну України.

Була запропонована оптимізація розміщення промислових
підприємств, які повинні накладатись умови на розміщення таких
підприємств, щоб мінімізувати шкідливий вплив викиду в атмосферу
і дотримуватись норм Кіотського протоколу, членом якої є Україна,
хоча деякі країни, вийшли і не підтримують цей протокол, напри -
клад США, і як наслідок, аномально холодна зима 2018 року в США.

В роботі було розглянуто рівняння переносу і дифузії домішків
в атмосферу та сполучена задача дифузії. Які дають нам змогу побу-
дувати математичну модель забруднення атмосфери, та розглянути
процеси, які відбуваються в навколишньому середовищі в даний
час. Крім процесів, які відбуваються сьогодні, ми ще маємо важкий
наслідок забруднення території України в наслідок Чорнобильської
катастрофи, яка відбулась в квітні 1986 року. І досить важливо проа-
налізувати всі фактори, побудувати математичну модель, написати
програму, яка би моніторила стан забруднення території та шкідли-
вих викидів в атмосферу. Задача ускладняється, тим, що Україна
має складний природний рельєф, різну ступінь забрудненості тери-
торії внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Враховуючи данні аспекти, потрібно проводити дослідження на -
вколишнього середовища. Розроблювати і впроваджувати нові ме то -
ди, реалізовуючи їх у програмних продуктах. Для того, щоб запобігти
катастрофам, які можуть виникнути на фоні природних катаклізмів.
Приймати закони про охорону навколишнього середовища, дотриму-
ватись норм Кіотського протоколу. Для студентів впроваджувати
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нові спецкурси з данної тематики, для того, щоб дбайливо, раціональ-
но, дбати про стан повітрянного басейну України, не допускати вики-
ди шкідливих домішок у повітря, та стан водного басейну України.

ЛОГІЧНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ МЕРЕЖІ

Прокопець С. В.
ІV курс, група 4КІ, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна», 
к.тел. (095) 423-86-77

Науковий керівник: Рябишенко В.А., ст.викладач, 
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»

Фізична структуризація мережі є не останнім аспектом в побу-
дові мережі, однак у ряді випадків неможливо обійтися без логічної
структуризації. Найбільш важливою проблемою, яка не може бути
розв’язаною шляхом фізичної структуризації, залишається пробле-
ма перерозподілу переданого трафіку між різними фізичними сег-
ментами мережі. 

Логічна структуризація мережі — це процес розбивки мережі
на сегменти з локалізованим трафіком. Для такої структуризації
мережі потрібно використовувати спеціальне обладнання: 

– Мости;
– Комутатори; 
– Маршрутизатори; 
– Шлюзи. 
Мости поділяють середовище передачі інформації мережі на,

передаючи інформацію з одного сегмента в інший тільки в тому
випадку, якщо така передача дійсно необхідна. Тим самим міст ізо-
лює трафік однієї підмережі від трафіку іншої, підвищуючи загаль-
ну продуктивність передачі даних у мережі. Завдяки локалізації
трафіку можна не тільки заощадити пропускну здатність, але і змен -
шити можливість несанкціонованого доступу до даних, тому що
інформація не виходять за межі свого.

Комутатор за принципом обробки інформації подібний до моста.
Головна його відмінність полягає в тому, що він є свого роду кому-
нікаційним мультипроцесором. Кожен його порт оснащений спе-
ціалізованим процесором, що обробляє дані по алгоритму моста
незалежно від процесорів інших портів. За рахунок цього загальна
продуктивність комутатора набагато вище продуктивності моста,
що має один процесорний блок. Таким чином можна сказати, що
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комутатор — це удосконаленій міст нового покоління, який оброб-
ляє інформацію в рівнобіжному режимі.

Маршрутизатор це система ретрансляції, що сполучає дві кому -
ні каційні мережі або їх частини. Вони, як і мости або комутатори
ретранслюють пакети з однієї частини мережі в іншу. Головною від-
мінністю є те, що маршрутизатори підтримують мережі з великою
кількістю можливих маршрутів та шляхів передачі інформації, так
звані комірчасті мережі. Комутатори ж вимагають, щоб в мережі не
було петель, щоб шлях поширення інформації між двома будь-
якими абонентами був єдиним. 

Використання маршрутизатора буде складнішими за мости
і комутатори і, відповідно, дорожчими та повільніші за комутатори.
Але, він забезпечують найглибше розділення мережі на частини.

Маршрутизатор може працювати в мережі із замкнутими конту-
рами, при цьому вони здійснюють вибір найбільш раціонального
маршруту з декількох можливих. Іншою не менш важливою функцією
маршрутизаторів є їхня здатність зв’язувати в єдину мережу — під-
мережі, побудовані з застосуванням різних мережних технологій.

Основною причиною, використання в мережі шлюза — необ-
хідність об’єднати мережі з різними типами системного і приклад-
ного програмного забезпечення, а не локалізація трафік. Шлюзи є
складнішими у встановленні та налаштуванні і працюють повільні-
ше, ніж маршрутизатори.

Можна зробити висновок що великі мережі мають не лише фі -
зичну але й обов’язково логічну структуризації. Для окремих сег-
ментів і підмережі характерні типові однорідні топології базових
тех нологій, і для їхнього об’єднання завжди використовується
устат кування, що забезпечує локалізацію трафіку — мости, комута-
тори, маршрутизатори та шлюзи. Але використання маршрутизато-
рів і в деяких випадках шлюзів буде найпродуктивнішим.
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АНАЛІЗ АНОНІМНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Прядко О.В.
V курс, група 5КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»,
к.тел. (05549) 7-92-63

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

Актуальність проблеми анонімності комп’ютерних мереж з кож-
ним днем зростає внаслідок збільшення кількості людей, які «від-
кривають» для себе світ цифрових технологій і виявляють потребу
в анонімності в цьому суспільстві. Чим вища захищеність викорис-
товуваної технології, тим нижчі швидкісні показники обміну дани-
ми і доступність для розуміння принципів її роботи і застосування.
Очевидним є те, що технічна складова — це лише незначна частина
анонімності в Інтернет. Важливо усвідомити, що надійність будь-
якої із реалізованих схем анонімності впирається в засоби: матері-
альні ресурси і час, які можуть бути затрачені на їх компрометацію.

При організації анонімної мережі замість одного проксі-серве-
ра між комп’ютером користувача і віддаленими інформаційними
ресурсами знаходиться мережа проксі-серверів. Виділяють окрему
категорію проксі-серверів — веб-проксі-сервери, що представля-
ють собою веб-додатки, встановлені на веб-сервері (наприклад на
базі Perl, Python або PHP-скриптів).

В даний час існує декілька готових рішень веб-проксі-серверів,
до яких відносяться CGIProxy (на базі CGI-скриптів і OpenSSL);
Glype Proxy (на базі PHP); PHProxy; Zelune (на базі PHP); Cohula
(на базі Java).

Побудова анонімних мереж на базі веб-проксі є досить тривіаль-
ною задачею, однак вона не отримала широкого поширення в зв’яз-
ку з рядом проблем, пов’язаних з обмеженою функціональністю
веб-серверів. До таких проблем відносяться: внесення адреси веб-
сервера, на якому функціонує веб-проксі, в список заборонених і,
відповідно, блокування доступу до нього на рівні мережі; низька
швидкість з’єднання між веб-проксі і віддаленими ресурсами;
наявність скриптів в коді віддаленого інформаційного ресурсу, які
виконуються на стороні клієнта і повинні в «прозорому» режимі
передаватися через веб-проксі.

У той же час використання веб-проксі, на відміну від класич-
них програмно-апаратних платформ, має ряд переваг: може бути
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використана орендована або безкоштовна програмно-апаратна
платформа, що не вимагає істотних матеріальних і тимчасових ви -
трат для розгортання; встановлення та налаштування програмного
забезпечення веб-проксі не вимагає глибоких спеціальних знань
і дозволяє в стислі терміни отримати працездатний проксі-сервер;
існує велика кількість доступних програмно-апаратних платформ —
хостингів, які можуть бути використані в якості веб-проксі за
порівняно низьку плату або зовсім безкоштовно.

Сукупність цих факторів зумовлює високу доступність техноло -
гії веб-проксі, а сучасні технічні можливості веб-серверів і сервер-
них розширень, що дозволяють обробляти Perl, Python, PHP і інші
скрипти, надають широкі можливості для розробників.

Технології веб-проксі є підходящим інструментом, що не вима-
гає розробки додаткових механізмів реалізації концепції терміналь-
них програм. Іншими словами, при передачі даних по анонімної
мережі на базі веб-проксі в якості корисного навантаження в даних
додатка HTTP можуть бути закладені інструкції у вигляді скрипта.
Такий скрипт, потрапивши на i-й віддалений вузол — веб-проксі,
після його виконання може вирішувати ряд завдань, що дозволя-
ють істотно посилити захищеність анонімної мережі (згенерувати
новий маршрут прямування переданих даних, згенерувати новий
виконуваний скрипт з необхідними функціями, виконати запит до
віддаленого вузла або здійснити інформаційний обмін зі зміною
протоколу доступу).

Запропонована схема експерименту дозволяє досліджувати
стій кість прототипу анонімної мережі на базі веб-проксі, побудова-
ної на PHP- і Perl-скриптах. Застосування технології веб-проксі-
серверів дозволяє вирішення завдання побудови анонімної мережі. 

ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Самойленко С.А.
V курс, група 5КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»,
к.тел. (096) 534-84-12

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

У поняття «штучний інтелект» вкладається різний зміст — від
визнання інтелекту в ЕОМ, вирішальних логічні або навіть будь-які
обчислювальні задачі, до віднесення до інтелектуальних лише тих
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систем, які вирішують весь комплекс завдань, здійснюваних люди-
ною, або ще більш широку їх сукупність. 

У найбільшій мірі системи штучного інтелекту використовують
формально-логічні структури, що обумовлено їх неспецифічністю
для мислення і по суті алгоритмічним характером. Це дає можли-
вість досить легкої їх технічної реалізації. Однак у системах штуч-
ного інтелекту ще слабо використовуються модальна, імперативна,
питально і інші логіки, які функціонують у людському інтелекті і не
менш необхідні для успішних пізнавальних процесів, що давно
освоєні логікою, а потім і кібернетикою форми висновку. Набагато
складніше йде справа з семіотичними системами, без яких інтелект
неможливий. Мови, використовувані в ЕОМ, ще далекі від семіо-
тичних структур, якими оперує мислення. 

Перш за все для вирішення ряду завдань необхідно послідовне
наближення семіотичних систем, якими наділяється ЕОМ, до при-
родної мови, точніше, до використання його обмежених фрагмен-
тів. У цьому плані робляться спроби наділити вхідні мови ЕОМ уні-
версаліями мови, наприклад полісемією (яка елімінується при
обробці в лінгвістичному процесорі). Розроблено проблемно-орі-
єнтовані фрагменти природних мов, достатні для вирішення систе-
мою низки практичних завдань. Найбільш важливим підсумком
цієї роботи є створення семантичних мов (і їх формалізація), в яких
слова-символи мають інтерпретацію. 

Втілення в інформаційні масиви і програми систем штучного
інтелекту аналогів категорій знаходиться поки на початковій стадії.
Аналоги деяких категорій використовуються у ряді систем пред-
ставлення знань, зокрема в якості «базових відносин», в тій мірі,
в якій це необхідно для тих чи інших конкретних предметних або
проблемних областей, з якими взаємодіють системи. У формалізо-
ваному понятійному апараті деяких систем представлення знань
зроблені окремі (теоретично істотні і практично важливі) спроби
вираження деяких моментів змісту та інших категорій (наприклад,
«причина», «слідство»). Проте ряд категорій (наприклад, «сутність»,
«явище») в мовах систем представлення знань відсутня. Проблема
в цілому розробниками систем штучного інтелекту в повній мірі ще
не осмислена, це один з перспективних напрямків у розвитку тео-
рії та практики кібернетики. 

Сучасні системи штучного інтелекту майже не імітують склад-
ну ієрархічну структуру образу, що не дозволяє їм перебудовувати
проблемні ситуації, комбінувати локальні частини мереж знань
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в блоки, перебудовувати ці блоки і т. д. Таким чином, хоча певні
кроки до втілення гносеологічних характеристик мислення в сучас-
них системах штучного інтелекту зроблені, але в цілому ці системи
ще далеко не володіють комплексом гносеологічних знарядь, якими
володіє людина і які необхідні для виконання сукупності функцій
абстрактного мислення. Чим більше характеристики систем штуч-
ного інтелекту будуть наближені до гносеологічним характеристи-
ками мислення людини, тим ближче буде їх «інтелект» до інтелекту
людини, тим вищою буде їх здатність до комбінування знакових
конструкцій, сприймаються і інтерпретуються людиною в якості
вирішення завдань і взагалі втілення думок. 

Розвиток інформаційної техніки дозволив компенсувати люди-
ні психофізіологічну обмеженість свого організму в ряді напрямків.
Це особливо важливо в сучасну епоху, коли суспільство не може
успішно розвиватися без раціонального управління складними
і надскладними системами. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ
ОБРОБКИ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Сісей О.М.
5 курс, спеціальність «Комп’ютерні науки», 

кафедра комп’ютерної інженерії,
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В даний час ринок програмного забезпечення переповнений
різними програмами і редакторами, дозволяють обробляти і редагу-
вати цифрові фото. Людина, не дуже добре розуміє особливості тих
чи інших програмних засобів, деколи дуже складно розібратися
в цьому різноманітті софту. Однак, правильний вибір програмних
засобів для вирішення конкретної задачі по обробці фотознімків
є одним із запорук успіху отримання закінчених фотографій.
Говорячи про графічних редакторах, перш за все, необхідно відзна-
чити, що всі цифрові зображення поділяються на векторні і точкові.
У першому випадку зображення побудовані з різних геометричних
елементів або примітивів (відрізків, трикутників, прямокутників
або кіл). Тому векторна графіка дозволяє легко маніпулювати масшта-
бом зображення без яких би то не було геометричних спотворень,
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а тому широко використовується для побудови шрифтів, мальова-
них зображень, в оформительской і видавничій роботі. Наприклад,
дуже популярним редактором для обробки векторних зображень
є програма Adobe Illustrator, яка часто застосовується у видавничій
справі для підготовки до друку мальованих ілюстрацій для газет,
журналів та книг. Але я не обмежуся оглядом всього однієї програ-
ми і опишу кілька їх типів.

Графічних редакторів, як і комп’ютерних програм, існує дуже
багато, і відрізняються вони за багатьма параметрами. Є програми
простіше, є складніше, а є й зовсім такі складні. Відповідно і мож-
ливості цих програм різні: від створення скромного графічного об’єк-
та до справжнього витвору комп’ютерного мистецтва. Найбільш
прості і компактні програми графічного редактора: Paint Shop Pro,
Photo Finish, Photo Editor з комплекту Microsoft Office, Paint або
Imaging зі стандартного складу Windows 9х. Дуже сильні професійні
програми: Adobe Photo Shop, Adobe Illustrator, 3D Studio, Corel Draw —
великі, з масою допоміжних програм і додаткових ефектів, зібраних
в одному пакеті. Графічний редактор — прикладна програма (або
пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати
зображення на екрані комп’ютера і зберігати їх в графічних форматах.

Висновок: Сьогодні професійний дизайнер став просто
невід’ємною частиною будь-якій друкарні, а споживачі його послуг
з кожним роком підвищують свої вимоги до ефективності і якості
графічних рішень. Окрема й, звичайно, визначальна роль належить
дизайнерові в розробці стилю. Враховуючи, що переважна кількість
серед виготовляється поліграфії сьогодні рекламна продукція,
ринок ставить нові завдання: тепер перед поліграфістами стоїть
мета значно серйозніша, ніж виробництво буклету або календари-
ка. Яскравий неповторний стиль — ось що відрізняє справжню рек-
ламну продукцію фірми. Стрімкого розвитку комп’ютерна графіка
набула з виникненням ПК «Macintosh» (МАС) фірми Apple, що
розроблялися спеціально для потреб поліграфії. Саме для платфор-
ми МАС виникали перші спеціалізовані ОС і графічні редактори.

Сьогодні жодна рекламна компанія не обходиться без всіляких
поліграфічних виробів і сувенірів з фірмовою символікою а для
таких серйозних завдань потрібне серйозне програмне забезпечен-
ня. На сьогоднішній день існує безліч продуктів різних компаній,
що надають дизайнерам безліч можливостей починаючи від ство-
рення простого календарика, закінчуючи амбітними графічними
проектами та виробництвом реклами. Кожному самому вирішува-
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ти який графічний редактор використовувати — будь це безкош-
товна програма (наприклад GIMP) або комерційна (наприклад
продукти компанії Adobe). Але з іншого боку ніяка з усіх програм
розглянутих мною в цьому рефераті не додасть майстерності невмі-
лому дизайнеру, а в руках професіонала стане чарівним інструмен-
том. Слід пам’ятати що в руках нездари навіть самий потужний гра-
фічний пакет — всього лише 700 мегабайт зайнятих на вінчестері.

Література

1. Основи комп’ютерної графіки. Adobe Photoshop і CorelDRAW-два
в одному. Самовчитель. Сергєєв Олександр Петрович, Кущенко Сергій
Володимирович.

2. CorelDraw для дизайнера. Ковтанюк Юрій Славович.
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Надійна робота теплових мереж, як однієї з основних складо-
вих систем централізованого теплопостачання, є важливим чинни-
ком життєзабезпечення [1].

Не дивлячись на актуальність і важливість вказаної проблеми
в теперішній час не існує єдиної методики визначення надійності
теплових мереж, а підходи до класифікації показників надійності
відрізняються один від одного[1].

При розрахунку та обґрунтуванні рівня надійності систем
в цілому та окремих їх частин необхідно враховувати особливості,
характерні для систем централізованого теплопостачання: терито-
ріальний розподіл у межах міста або промислового центру; непри-
ривність розвитку; нерівномірність процесів споживання теплової
енергії; ієрархічність побудови; різноманітність технічного облад-
нання; забезпечення надійності; різноманітні вимоги до надійнос-
ті та якості теплопостачання у споживачів теплової енергії різних
категорій [1].
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Важливими експлуатаційними показниками надійності є ре -
монтопригідність, час відновлення трубопроводів [1].

Із метою оптимізації планування витрат для існуючих теплових
мереж основних матеріально-технічних ресурсів (за їхніми видами)
і трудових ресурсів доцільно використовувати уточнений показник
надійності — параметр потоку відмов, який включає його залежність
від строку експлуатації трубопроводів, їхнього діаметра та виду по -
шкоджень. У цілях підвищення надійності теплопостачання в умо-
вах недофінансування планово-ремонтних робіт за рахунок ранжу-
вання пошкоджуваності подавальних і зворотних теплопроводів та
трубопроводів гарячого водопостачання і проведення при цьому
відповідних першочергових ремонтно-відновлювальних робіт
доцільно використовувати параметр потоку відмов [1] — коефіці-
єнт дефектності, визначений для зазначених трубопроводів. 

Отже моніторинг та комплексне оцінювання показників дефект -
ності елементів теплових мереж є стержневою задачею в цьому на -
прямку. Розрахунок й знаходження комплексної експертної оцінки
таких об’єктів сприяє безпечної, мало витратної та довгострокової
експлуатації теплових мереж. 

Метою розробки є розробка комп’ютерних засобів оцінювання
стану елементів теплових мереж за допомогою методів експертного
оцінювання, створення програмного продукту, що буде знаходити
комплексну експертну оцінку стану теплових мереж. 

Об’єктом дослідження є комп’ютерні технології вироблення
експертних оцінок.

Предметом дослідження є технології вироблення експертних
оцінок теплових мереж на базі нечіткої логіки та їх програмна реа-
лізація.

Проведено аналіз методики оцінювання на базі нечітких логік
і алгоритму с-середніх при створенні комплексної експертної оцін-
ки стану теплових мереж

Виконано програмну реалізацію розроблених засобів у вигляді
десктопного додатку

Графічний інтерфейс було розроблено в Microsoft Windows
Forms таким чином, щоб усі вхідні дані проходили перевірку ще на
етапі введення, елементи управління були доступні чи недоступні
для використання в потрібний для цього момент, а новому корис-
тувачу було зручно розібратися в елементах програми і принципі її
роботи, а визначити результат можна було за мінімальну кількість
дій і часу.
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1. Загальні положення Веб-технологій.
Веб — сторінка — інформаційний ресурс, доступний у мережі

World Wide Web, який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай
ця інформація записана у форматі HTML або XHTML і може міс-
тити гіпертекст із навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-
сторінки.

Рис. 1. Різновиди сайтів та сторінок.

Зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним, проте в усіх сай -
тів можна знайти спільні за функціональністю частини. На будь-
якому сайті першою відкривається головна сторінка. У верхній час-
тині головної сторінки зазвичай розташована так звана шапка, яку
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дублюють на інших сторінках сайту. Це роблять спеціально, адже
ця частина відображається у вікні браузера першою і відвідувач
насамперед звертає увагу на неї. Щоб забезпечити швидкий перехід
до основних тематичних розділів сайту, створюють меню сайту —
список гіперпосилань на його розділи.

2. Етапи створення сайту.
1. Попередній етап розробки сайту (на цьому етапі розв’язу-

ються питання загального характеру. Обговорюється загальна кон-
цепція сайту, формулюються та фіксуються цілі створення сайту)

2. Етап проектування сайту (Визначення структури сайту: ме -
ню, посилання, розміщення модулів, побудова списку компонен-
тів, що підключаються, тощо)

3. Етап розробки й тестування сайту.
4. Розміщення сайту.
5. Розвиток ресурсу. Створення веб-сайту починається зі створен-

ня інформаційної моделі сайту. Будь-яку веб — сторінку можна оціни-
ти за двома параметрами: зміст та зовнішній вигляд. Проте спочатку
потрібно вирішити, яку інформацію потрібно на ній розмістити.

Рис. 2. Варіанти створення сайту.

Для того щоб сайт став доступним широкому колу відвідувачів,
йому необхідно призначити доменне ім’я і розмістити в мережі
Інтернет.

Розміщення сайту на сервері та подальше його адміністрування
називають хостингом. Наданням такої послуги займаються спеці-
альні організації. 

Хостинги бувають платними і безкоштовними. Можливість
створювати веб — сторінки та організовувати форуми й чати в авто-
матизованому режимі (крім власне розміщення сайту) часто нада-
ється на серверах, що забезпечують хостинг. 
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Сучасні комп’ютерні мережі мають велику складність, це по в’я -
зано з великим вибором компонентів та типів. Діагностика ком -
п’ютерних мереж стає проблемою для користувача. Одним з варі-
антів вирішення цієї проблеми є створення експертної системи для
діагностики мережі.

Експертна система (ЕС, expert system) — комп’ютерна програ-
ма за допомогою якої користувач в діалоговому режимі отримує від
комп’ютера консультаційну допомогу у конкретній предметній
області, де сконцентрований досвід і знання людей-експертів. 

З експертними системами пов’язані деякі поширені помилки:
ЕС будуть робити не більше того, що може експерт який ство-

рив дану систему. Для спростування даного факту, можна побудува-
ти самонавчальну систему в області, де взагалі немає експертів, або
об’єднати в одній ЕС знання кількох експертів і отримати в резуль-
таті систему, яка може те, чого жоден з її творців не може.

Головною проблемою для створення експертної системи для
діагностики комп’ютерних мереж було — організація знань. База
знань експертної системи містить факти і правила, що використо-
вують ці факти як основу для прийняття рішень. Механізм виснов-
ку містить інтерпретатор, що визначає, яким чином застосовувати
правила для виведення нових знань, і диспетчер, який встановлює
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порядок застосування цих правил. База знань в експертній системі
заповнюється експертом в області комп’ютерних мереж за допомо-
гою нечіткої логіки. 

Нечітка логіка — розділ математики, що є узагальненням кла-
сичної логіки і теорії множин, що базується на понятті нечіткого
безлічі, вперше введеного Лютфі Заде в 1965 році як об’єкта з фун-
кцією приналежності елемента до безлічі, що приймає будь-які
значення в інтервалі [0, 1], а не тільки 0 або 1. На основі цього
поняття вводяться різні логічні операції над нечіткими множинами
і формулюється поняття лінгвістичної змінної, як значення якої
виступають нечіткі множини. Предметом нечіткої логіки вважаєть-
ся дослідження міркувань в умовах нечіткості, розмитості, схожих з
міркуваннями в звичайному сенсі, і їх застосування в обчислюваль-
них системах.

Для реалiзацiї експертної системи необхідним фактором є ви бір
програмного середовища. Спроектований прототип експертної сис -
теми створений в пакеті Fuzzy logic програми Matlab. В ході вирі-
шення задачі виявлений вплив таких параметрів як підключення
кабелю, мережної плати, драйверів на стан комп`ютерної мережі.

Після тестування прототипу системи виявлені такі недоліки: 
– експертна система має небагато вхідних параметрів, що впли -

ває на точність результату;
– система недостатньо зручна для пересічного користувача.
Тестування і діагностика є необхідним аспектом при розробці й

обслуговуванні обчислювальних мереж. Програмні й апаратні
рішення для аналізу й моніторингу комп’ютерних мереж надають
повну інформацію про роботу всієї мережі, усунення несправнос-
тей і превентивного керування. 

Для подальшого розвитку та використання експертної системи
необхідно дотримуватись рекомендацій: проаналізувати фактори
які впливають на стан комп`ютерної мережі та додати їх як входи до
експертної системи; розробити інтерфейс для зручного викорис-
тання експертної системи.
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1. Визначення системи «розумний» дім. 
Розумний дім — будинок, дача або приміщення комерційного

призначення (бутік, офіс, будь-яка установа), які мають якісні систе-
ми забезпечення та операційний multi-room. За допомогою остан -
нього, функціонально пов’язуються між собою усі електроприлади
будівлі, якими можна керувати централізовано — з пульта-дис-
плею. Прилади можуть бути під’єднані до комп’ютерної мережі, що
дозволяє керувати ними за допомогою ПК та надає віддалений
доступ до них через Інтернет. Завдяки інтеграції інформаційних тех -
нологій у домашні умови, усі системи та прилади узгоджують вико-
нання функцій між собою, порівнюючи задані програми та зовніш-
ні показники.

2. Як працює розумний дім?
Розумний дім створюється за допомогою професійного проек-

тування та програмування компаніями, що займаються розробкою
проектів smart-home. Програми, що вводяться до алгоритмів multi-
room розумного дому, розраховані на певні потреби мешканців та
ситуації, пов’язані із зміною середовища або безпекою. Особли віс тю
smart-home є керування з пульта, на котрому людина може натис-
нути одну-єдину клавішу з метою створення певної обстановки.
При цьому, сама система мульти-рум аналізує навколишню ситуа-
цію та параметри усередині приміщення, та, керуючись власними
висновками, виконує задані користувачем команди із відповідними
налаштуваннями. Окрім того, електронні побутові прилади, вста-
новлені у розумному будинку, можуть бути об’єднані у домашню
Universal Plug’n’Play — мережу із виходом в Інтернет.

3. Основні функції розумного дому:
– Надійна та проста у користуванні система охорони та відео-

нагляду;
– Автоматична централізована корекція освітлення у залеж-

ності від години доби та пересування людей по приміщенню (особ-
ливо важлива для тих, хто виховує дітей або доглядає за родичами
похилого віку);
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– Побутові турботи, які, зазвичай, лягають на плечі людини,
у розумному будинку узгоджуються з усіма його системами та вико-
нуються найлегшим і найефективнішим способом за допомогою
сучасного обладнання. Це, наприклад, може бути полив саду або
його накриття від сонця (грози) згідно із вимірами погодних умов;
відчинення дверцят о певній годині для вигулу домашніх тварин,
щоб уранці вони могли вийти на двір без залучення часу хазяїв і т.д.;

– Контроль за протіканням води/газу;
– Орієнтир на енергозбереження. Інтелектуальний дім — це не

енерговитратна система (автоматика на 500м2 становить приблизно
60 W);

– Домашня автоматика будинку дозволяє покращити умови
життя та спростити побутові задачі для користування інвалідів та
людей похилого віку;

– Можливість керування інтелектом будинку та побутовими
приладами через інтерфейс за допомогою телефонної лінії, мобіль-
ного зв’язку або Інтернет. Тобто, Ви можете робити якісь домашні
справи через смартфон або веб-браузер, ще не діставшись самого
будинку;

– Усі функції виконуються із одного пульта-дисплея;
4. Система «Розумний дім» в Україні.
У грудні 2017 року було заявлено про встановлення першої,

розробленої в Україні, системи «розумний дім» в Києві у 2018—2019
роках. Планується встановити CLAP в 20 000 квартир.

Література

1. Розумний будинок [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://
www.smar thouse.ua/ua/umnyj_dom.html. 

2. Розумний дім [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://
uk.wikipedia.org/. 

228

Секція 15 Інформатика  



229

СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ОС LINUX

Цицаковский А.І.
V курс, група 5КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна», 
к.тел. (099) 121-32-81

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

Локальні мережі в наш час набули широкого використання.
Важко уявити собі підприємство в якому немає хоча б простої мере-
жі між двома-трьома комп’ютерами. Локальні мережі дозволяють
зекономити час обміну документами та даними між відділами або
посадовцями. Правильно налаштована локальна мережа дозволяє
також полегшити адміністрування та відповідно простежувати та
корегувати інтернет-трафік на термінали підприємства. Для правиль-
ного налаштування локальної мережі системний адміністратор
повинен вміти працювати з мережевим інтерфейсом. В наш час мере-
жевий інтерфейс дозволяє виконувати функції моніторингу та ко -
регування параметрів локальної мережі. Недосвідчений користувач
при спробі власноруч налаштувати мережевий інтерфейс може ство-
рити безліч проблем на вирішення яких піде багато часу а робота
мережі буде неможлива, тому працювати з мережевим інтерфейсом
треба вміючи і знаючи, які функціональні можливості він відкриває.

Не секрет, що для багатьох користувачів (особливо безпосеред-
ньо не пов’язаних з IT) перехід на нову операційну систему і часто
проходить болісно. І багато в чому це пов’язано зі звичками. Люди
запам’ятовують що де знаходиться на їх комп’ютері і, якщо все
переставити — вони губляться. У результаті багато простих дій мо -
жуть викликати складності, такі як втрата часу і нервів.

З’явилася ідея: а що як для завдання, що вимагає негайного втру-
чання користувача (зразок заміни пароля), ще не знайомого з ін -
тер фейсом системи, йому явно дати вікно з можливістю цю задачу
вирішити? У пошуках простого рішення я натрапив на zenity. Це
невелика утиліта, що дозволяє виводити на екран діалогові вікна.
Вона використовує GTK+ і, як виявилося, в більшості популярних
дистрибутивів Linux йде в комплекті. В додаток до цього її можна
використовувати одразу в скриптах на BASH, що дає можливість
швидко зробити скрипт і запустити його в певний час.

та комп’ютерні технології Секція 15
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Щоб змінити мережеві налаштування в ОС Linux можна піти
двома шляхами: 

1. Використовувати команди для присвоєння параметрів мере-
жевих інтерфейсів;

2. Відредагувати конфігураційний файл, який містить парамет-
ри мережевих інтерфейсів.

Щоб налаштувати мережевий інтерфейс, не пошкодивши кон-
фігураційного файлу, потрібно скористатись спеціальними коман-
дами.

Не дивлячись на те, що в багатьох сучасних дистрибутивах є гра -
фічні утиліти для налаштувати мережевої карти, в ряді випадків
простіше налаштувати все власноруч.

Для правильного функціонування будь-якої локальної мережі
необхідно правильно налаштувати мережеві інтерфейси. З їх допо-
могою можна як створити мережі так і додати термінали до вже іс -
нуючої. Налаштування мережевих інтерфейсів це обов’язкова про-
цедура при створення локальної мережі. При їх налаштуванні
можна використовувати як вбудовані засоби, так і сторонні програ-
ми або навіть створити власну за допомогою існуючих команд для
роботи з мережевими інтерфейсами.

Таким чином, використання відносно простих скриптів дає мож -
ливість полегшити пристосування до нової ОС недосвідченому ко -
ристувачу. Мова йде не лише про Linux а й про інші. Застосування
неповноцінного ПЗ дає можливість користувачу звикнути до но -
вої ОС.



231

СЕКЦІЯ ХVІ.І

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ОЗДОРОВЧИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

ВИКОРИСТАННЯ ШРОТУ РОЗТОРОПШІ 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ

ДЛЯ УКРАЇНИ

Бабич Є.В., Бієнко І.О.
ІІІ курс, група ТХ-31/17, спеціальність «Харчові технології», 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенок О.Б.,

асистент кафедри технології харчування, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Сучасні технології оздоровчого харчування мають різноманітні
напрямки. Одним із перспективних та малодосліджених напрямків
є використання шроту розторопші для створення функціональних
продуктів. 

Шрот взагалі — це побічний продукт виробництва рослинних
олій, отриманий після екстрагування олій розчинниками або шляхом
пресування. Шрот розторопші — твердий залишок насіння після
вилучення з нього олії екстракційним методом. Цінується ве ликим
вмістом клітковини, рослинного білка, вітамінів, фолієвої кислоти,
антиоксидантами, а також необхідними для здоров’я мікроелемен-
тами (калієм, кальцієм, магнієм, цинком). Усі перераховані компо-
ненти мають важливе значення для метаболізму в організмі людини
і розглядаються нами як біологічно-активні добавки (БАД) фун-
кціонального призначення. Однак, клітковина розглядається нами
як найважливіший компонент і життєво необхідний елемент харчу-
вання людини. 



Пошукові дослідження по створенню продуктів харчування
оздоровчого призначення привели нас до ідеї використання клітко-
вини розторопші в якості структуроутворювача та БАД. Мета дослі -
дження — вдосконалення технології виробництва продуктів харчу-
вання багатофункціональної дії на організм людини. З цією метою
було проаналізовано лікувально-профілактичні властивості шроту
розторопші. Здебільшого, шрот розторопші використовують, як
дієтичну добавку, для профілактики та лікування широкого ряду
хвороб, пов’язаних із порушенням обміну речовин, роботи ендок-
ринної системи, роботи шлункового-кишкового тракту (ШКТ),
при серцево-судинних захворюваннях, цукровому діабеті, отруєн-
нях та багатьох інших хворобах. Розторопша — лікарська трава, яку
вже багато століть населення використовує як народний засіб для
лікування захворювань печінки та жовчного міхура. Харчові волок-
на розторопші містять кальцій, фосфор, залізо, магній, кремній,
цинк, мідь, вітаміни А, D, Е, К і групи В, флавоноїди, силімарин.
Дослідники вважають шрот розторопші універсальним засобом,
спрямованим на очищення і відновлення всіх тканин і систем люд-
ського організму. Сфера активності цієї ХД включає в себе: хімічну
інтоксикацію, алкогольну, наркотичну, в тому числі отруєння пара-
ми хлору і отруйними грибами (навіть блідою поганкою); промене-
ву хворобу, наслідки проходження хімічної та радіаційної терапії;
цукровий діабет та інші ендокринні патології; інфаркт, інсульт,
різні серцево-судинні захворювання, варикозне розширення
судин; СНІД та інші імунні відхилення; зниження гостроти зору;
ожиріння, порушення харчового обміну; токсикози вагітних; гіне-
кологічні захворювання.

Дослідно-експериментальна робота по використанню шроту
розторопші проводилась на лабораторних заняттях. Об’єктом до -
слі дження обрано технологію виробництва бісквітного кексу.
Предмет дослідження — шрот розторопші плямистої. 

Отже, додаючи шрот у традиційні рецептури кондитерських
ви робів ми отримуємо функціональний продукт оздоровчого при-
значення, спрямований на очищення і відновлення всіх тканин
і систем людського організму. Органолептичні показники готового
виробу мають високу оцінку якості. Вироби із бісквітного тіста
з додаванням шроту розторопші можна рекомендувати для запобіган-
ня та лікування зазначених вище захворювань.

Подальші дослідження спрямовані на оптимізацію рецептури
нового функціонального продукту оздоровчого призначення.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОПРОДУКТИ 
ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Гарканов О.О., Чемерський А.В.
І курс, група ТХ-11/17-м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
Науковий керівник: Ратушенко А.Т., к.т.н., доцент, Інженерно-

технологічний інститут Університету «Україна

Здоров’я сучасної людини у значному ступені визначається
характером, рівнем та структурою харчування, які мають ряд істот-
них порушень. Порушення структури харчування — головний фак-
тор, що спричиняє більшої шкоди здоров’ю людини, ніж екологіч-
на забрудненість. Саме за цією причиною у населення України
протягом року існує дефіцит вітаміну С, майже у третини населен-
ня — вітамінів групи В. Як правило, в харчуванні населення недос-
татньо b-каротину і вітаміну А, мінеральних речовин (кальцію, маг-
нію, заліза, йоду, селену, цинку), поліненасичених жирних кислот,
харчових волокон тощо.

Сучасною нутріціологією прийнята концепція оптимального
харчування, коли спектр есенціальних харчових речовин та інших
мінорних компонентів (які регулюють метаболізм в організмі і від-
повідають за певні сегменти цього процесу: хром, ванадій, мідь,
алюміній, кальцій та ін.) значно розширений. На даний час харчу-
вання можна вважати адекватним, якщо воно гарантує споживання
необхідної кількості поживних речовин у необхідних пропорціях.
При цьому слід звертати увагу саме на дотримання достатньо чітких
співвідношень між численними незамінними факторами харчуван-
ня, які на біохімічному рівні впливають один на одного, змінюючи
їх біологічну засвоюваність. У межах розвитку концепції оптималь-
ного харчування сформувалося нове направлення науки про харчу-
вання — концепція функціонального харчування. 

Функціональні харчові продукти — це продукти, які, по-пер ше,
компенсують дефіцит біологічно активних компонентів в організмі,
а також підтримують нормальну функціональну активність органів
і систем, знижують ризик різноманітних захворювань (створюють
дієтичний фон) і можуть споживатися регулярно у складі нормаль-
ного раціону харчування. 

З цих позицій до функціональних харчових продуктів можна
віднести:

і функціональних продуктів харчування Секція 16.1



– збагачені продукти (у які внесені вітаміни, мікроелементи,
харчові волокна тощо); 

– продукти, з яких вилучені певні речовини, не рекомендовані
за медичними показниками (амінокислоти, лактоза, сахароза та ін.); 

– в яких вилучені речовини, та замінені на інші компоненти.
У зв’язку з цим, розроблення функціональних продуктів харчу-

вання — це спосіб, який за допомогою сучасних досягнень науки
про харчування може змінити склад продукту таким чином, щоб
вплинути на стан здоров’я людини, зміцнюючи його шляхом впли-
ву на певні фізіологічні реакції організму.

Борошняні кондитерські вироби характеризуються привабли-
вим зовнішнім виглядом і ароматом, високою калорійністю (завдя-
ки вмісту в них вуглеводів (крохмалю, цукру), тваринних і рослин-
них жирів, білків, мінеральних речовин і вітамінів групи В, РР, А.
Вказаних властивостей ця група виробів набуває завдяки викорис-
танню для їхнього виробництва високоякісної харчової сировини,
яка обробляється різними механічними і термічними способами, а
також різних добавок, які покращують їхню якість, дозволяють
отримати готові вироби із певними заданими властивостями.

Отже, з борошняними кондитерськими виробами людина отри-
мує дешеву енергію, деяку кількість білку, мінеральних речовин, а та -
кож вітаміни групи В і РР та баластні речовини (клітковину).

Враховуючи вищевказане виробництво борошняних кондитер-
ських виробів з наданням їм функціональних властивостей, внаслі-
док додавання біологічно активних добавок є перспективним та
актуальним.

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЦЕПТУР 
ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Бойчук О.З., Коберник О.Р. 
ІІ курс, група ЗТХ-21/17-М, спеціальність «Харчові технології»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Калакура М.М., к.т.н., професор, Інженерно-

технологічний інститут Університету «Україна»

Якість продуктів харчування характеризується органолептич-
ними, фізико-хімічними показниками, гігієнічними критеріями:
харчова (енергетична, хімічний склад продукту) та біологічна цін-
ність, біологічна ефективність, засвоюваність, безпечність (відсут-
ність токсичних елементів, радіонуклідів, мікро токсинів). Висока
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харчова цінність кулінарної продукції в оптимальному варіанті
визначається відповідністю формулі збалансованого харчування.
Однак практично кожному виду кулінарної продукції притаманна
своя цінність, як правило, відмінна від формули збалансованого
харчування, що ускладнює розробку на її основі фізіологічно зба-
лансованого раціону харчування. У виробництві кулінарних про-
дуктів широко використовується рослинна сировина, яка містить
багато різних поживних речовин у розчинному стані. Сировина
рослинного походження виробляється, як правило з живого організ-
му і зберігає його нативну структуру, тому вся волога в ньому очевид-
но перебуває у зв’язаній формі (осмотична, капілярно тощо) і обумов-
лює технологічні властивості продуктів, від яких залежить придатність
продуктів до того або іншого способу обробки та особливості зміни
при цьому їх маси, об’єму, форми, консистенції та інших показни-
ків. Проблема харчування на сьогодні поступово висувається в на -
шій країні на принципово новий рівень. Це пов’язано з тим, що
сучасна людина споживає все менше біологічно цінних продуктів,
замінюючи їх в раціоні більш дешевими тобто менш цінними. Тому
важливою проблемою відповідно до вимог раціонального збалан-
сованого харчування є підвищення біологічної цінності продуктів
за рахунок використання нетрадиційних натуральних добавок.

Новітні технології продуктів оздоровчого харчування потребу-
ють оптимізації рецептур та їх експертної оцінки, яка може здійс-
нюватись різними методами. На нашу думку найдоцільніше вико-
ристовувати комп’ютерну систему підтримки прийняття рішень
(СППР), яка дозволяє на базі комп’ютерних технологій забезпечи-
ти вибір оптимального рішення із багатьох можливих альтернатив.

Функціональна структура експертної системи включає під сис -
теми:

– Інформаційного та інтелектуального забезпечення;
– Параметричного моделювання і діагностики стану суб’єкта;
– Структурної оптимізації багатокомпонентних продуктів;
– Адаптації та оптимізації раціонів харчування;
– Оцінка адекватності і якості продуктів та раціонів харчування.
Підсистема інформаційного та інтелектуального забезпечення

включає в себе параметричне описання та моделі різних груп насе-
лення, критерії і показники якості, шкали бажаності, за якими про-
гнозується якість проектованого продукту; базу даних з норм спо-
живання ФАО/ВООЗ, параметри хімічного складу і властивостей
продуктів харчування і сировини. 
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До підсистеми параметричного моделювання та діагностики
стану суб’єкта можуть бути віднесені задачі параметричного моде-
лювання і діагностики суб’єкта з накопиченням бази знань узагаль-
нюючих чисельні способи індивідуальних рішень.

Підсистема структурної оптимізації багатокомпонентних про-
дуктів харчування включає задачі рецептурної оптимізації з ураху-
ванням регіональних і соціальних умов; інгредієнтної оптимізації
хімічного складу з врахуванням фізіологічних особливостей; бага-
тоструктурної оптимізації продукту. 

Підсистема адаптації та оптимізації раціонів харчування включає
асортиментну оптимізацію раціонів харчування з урахуванням ін ди -
відуальних особливостей споживача. При цьому виділяються задачі
асортиментно-рецептурної оптимізації раціонів здорового харчу-
вання, оптимізації раціонів харчування з урахуванням фізіологіч-
них властивостей організму і харчової адекватності; оцінки якості
і адекватності раціону харчування в конкретних випадках. Далі оці-
нюється існуючий раціон суб’єкта і здійснюється підбір необхідних
і бажаних продуктів у базі даних (продукти і хімічний склад), які
відповідають заданим критеріям і обмеженням з послідуючою асор-
тиментною оптимізацією можливого раціону харчування споживача.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
СМЕТАННИХ КРЕМІВ 

ДЛЯ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Кагарличенко Є.М.
I курс, магістрант, група 11 МХ, спеціальність «Харчові технології»,

Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 
к.тел. (050)-412-22-46

Науковий керівник: Войцешина Н.І., к.с.-г.н., 
доцент кафедри харчових технологій, 
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Відомо, що здоров’я людини визначається її харчовими уподо-
баннями и залежить від ступеня забезпечення організму харчовими
та незамінними біологічно-цінними компонентами. Санітарно-
гігієнічні вимоги до харчування людини потребують збільшення
біологічно-активних речовин у продуктах, в тому числі у молочних.

Сметана за традиційною технологією виготовлення користу-
ється великим попитом у населення, але має нетривалий термін
зберігання (до 3-х діб). Це ускладнює умови її реалізації спожива-
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чам. Креми на сметанній основі та вершково-сметанні креми вико-
ристовують для оздоблення поверхні тістечок і тортів, а також для
заповнення порожнин випечених напівфабрикатів [1].

Для посилення смаку і аромату, покращення консистенції сме-
танних кремів без відстоювання сироватки при зберіганні дослід-
ники пропонують використовувати такі збагачуючі компоненти як
токоферол, аскорбінову кислоту, кверцетин, желатин та інші [2].

Метою нашої роботи є удосконалення технології сметани, зба-
гаченої біологічно-активними речовинами при виготовленні кремів
на сметанній основі для борошняних кондитерських виробів. Нами
було проаналізовано асортимент сметани різних виробників та
шляхи вдосконалення технології її виготовлення. Визначали опти-
мальні концентрації інгредієнтів, умови внесення їх у вершкову осно-
ву для виготовлення кремів та підвищення їх терміну зберігання.

За харчовою цінністю сметану відносять до групи жирних, але
добре засвоюваних продуктів. В ній містяться усі вітаміни молока:
А, Е, В1, РР, С [3].

Сметана має багатий амінокислотний склад. Загальна кількість
амінокислот у сметані 30% жирності складає 2409 мг на 100 г про-
дукту, в тому числі 970 мг незамінних амінокислот (валіну, ізолей-
цину, лейцину, лізину) [4].

В результаті наших досліджень було обрано біологічно-активні
наповнювачі для збагачення сметанних кремів та можливості стабі-
лізації вершкової основи.

Таким чином, робота присвячена підбору інгредієнтів як для
збагачення сметани та кремів на її основі біологічно-активними
компонентами, в тому числі і незамінними, так і для продовження
терміну її зберігання.
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Харчові продукти, що відповідають вимогам даного часу по -
вин ні відповідати лікувальними та профілактичними властивостя-
ми, нормалізувати обмінні процеси, функції організму та систем,
співдіяти знешкодженню токсинів, підвищувати резистентність
організму. Створення таких продуктів є найбільш актуальною у тех-
нології виробництва продуктів харчування. Аналіз літературних
джерел та експериментальні дослідження показали, що перспектив-
ною сировиною для розробки нових продуктів харчування є біоло-
гічно-активна харчова добавка лецетин. 

Мета досліджень наукове обґрунтування та розробка техно-
логії десертів з використанням лецетину. 

Організм людини, в середньому, містить близько 300 г лецетину.
Він має ліпотропну, регуляторну дію та є структурним елементом
важливих компонентів організму: нормалізує жировий обмін, запо-
бігає жировому переродженню печінки; входить до структури мем-
бран клітин, мієлінових оболонок, нормалізує діяльність нервової
системи; стимулює жовчовиділення, всмоктування жирів; стиму-
лює утворення еритроцитів і гемоглобіну; переносить надлишок
холестерину із тканин і крові у печінку і сприяє виведенню його із
організму; прискорює окисно-відновні процеси, процеси росту і роз -
витку організму;підвищує захист організму від дії токсинів.

Лецитини є поверхнево-активними речовинами, що здатні ста-
білізувати емульсії і суспензії. Крім цього, лецитин запобігає сус-
пензії та емульсії від коагуляції. При виробництві продуктів харчу-
вання такі властивості лецитинів дозволяють використовувати їх
при виробництві продукції, що містять емульсії, піни та драглі.

Лецетин (Е 322) входить до групи фосфоліпідів, що містяться
у рос  линних оліях. Фосфоліпіди як природного так і штучного
похо дження використовуються як емульгатори у кондитерській,
хлібопекарській та маргариновій промисловості. Лецетини можуть

238

Секція 16.1 Новітні технології оздоровчих   



239

бути отрима ні з бобів сої, насіння рапсу, соняшнику, кукурудзи чи
інших рослин.

Таким чином, велике фізіологічне значення для організму лю -
дини та надзвичайно висока біологічна цінність лецитину обумов-
люють широке його використання. 

Задачею дослідження є вивчення та дослідження технологічних
властивостей добавки, розроблення новітніх технологій десертів,
дослідження хімічних та структурно-механічних їх властивостей.

Враховуючи всі переваги використання лецетину в якості біо-
логічно-активної добавки для приготування десертів, розроблено
технологічні схеми приготування вершкових кремів (ванільного)
з соєвим лецетином, який вводили у кількості 1–5% від маси сиро-
вини. За результатами органолептичної оцінки крему з лецитином
встановлено, що оптимальною є концентрація 3%, яка дозволяє
покращити структуру десерту, збільшується в’язкість та стійкість
консистенції до зберігання, що пов’язано з сильною емульгуючою
здатністю фосфоліпідів у складі соєвого лецетину. Ефективну в’яз-
кість визначали за допомогою віскозиметра Освальда у 5-кратній
повторності. Результати середнього значення вимірювань ефектив-
ної в’язкості наведено у табл. 1.

Таблиця 1
Ефективна в’язкість «Крему ванільного з лецетином»

Результати дослідження показали, що додавання лецетину під-
вищує в’язкість крему ванільного на 21,23% завдяки своїй високій
емульгуючій здатності, що дозволяє рекомендувати соєвий леци-
тин у виробництві десертів на основі вершків та сметани.

і функціональних продуктів харчування Секція 16.1

Ефективна в’язкість,
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Відносне відхилення,
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контроль дослід контроль дослід контроль дослід

12,72 15,42 0,264 0,928 2,075 6,407
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Функціональне харчування, як нова концепція здорового спосо-
бу життя, включає розробку теоретичних основ, виробництво, реа -
лізацію та споживання функціональних харчових продуктів (ФХП).
Багато розвинутих країн виводять функціональне харчування в ранг
державної політики, оскільки доведено, що правильне харчування
забезпечує ріст і розвиток дітей, сприяє профілактиці захворювань,
підвищенню працездатності, зростанню тривалості життя. А незба-
лансоване є одним із чинників захворювань людини.

Здоров’я сучасної людини залежить від багатьох чинників: еко-
логічні, генетичні, психологічні умови; шкідливі звички; урбаніза-
ція суспільства та стрімкий техногенний прогрес, постійні стресові
ситуації. Значною мірою здоров’я визначається характером, рівнем,
структурою харчування. Порушення в структурі харчування веде до
дефіциту життєво важливих мікронутрієнтів, вітамінів, білка, або
надлишку солей, жирів, цукру. Тому створення ФХП та їх впрова -
дження є одним із напрямків гуманістичної програми харчування
людини, яку проголосила ООН. 

В багатьох розвинутих країнах світу, таких як Японія (із почат-
ку 80-х років минулого століття лідер у виготовленні ФХП), Англія,
США, Германія, Франція та ін. розроблено національні програми ви -
робництва харчових компонентів, що корегують біохімічний склад
харчових продуктів масового споживання. В цілому, за кордоном
ринок ФХП щорічно зростає і за прогнозами ведучих спеціалістів
світу до 2030 року частка цих продуктів на продовольчому ринку
становитиме більше 30%, витіснивши при цьому із реалізації близь-
ко 30–35% традиційних лікарських препаратів. В Законі України
«Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»
ФХП визначено як «харчовий продукт, що містить як компонент
лікарський засіб і/або пропонується для профілактики або по м’як -
шення протікання захворювання людини». Загалом, функціональ-
ними прийнято вважати продукти харчування, що забезпечують
організм необхідними речовинами, які важко отримати за допомо-
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гою традиційного харчування. ФХП займають проміжне місце між
звичайними продуктами харчування, створеними за традиційними
технологіями і продуктами лікувального призначення. Це не ліки,
але їх повинні споживати всі вікові групи населення для зміцнення
здоров’я і покращення функціонування систем організму. Вміст
біозасвоюваного функціонального інгредієнта у ФХП повинен скла-
дати 10–50% середньої добової потреби у відповідному нутрієнті,
що забезпечує споживання такого продукту без обмежень. Умовно,
усі ФХП поділяють на три групи: 

– традиційні продукти, що в нативному стані містять значну
кількість функціональних інгредієнтів і їх груп (соки, фрукти, овочі
та ін.);

– традиційні продукти, в яких технологічно знижено або пов -
ністю вилучено вміст шкідливих речовин (холестерин, кухонна сіль,
сахароза тощо);

– традиційні продукти, додатково збагачені функціональними
інгредієнтами.

Виробництво ФХП в Україні розвивається, в основному, за
напрямками: 

– молочна продукція (збагачення вітамінами, мікроелемента-
ми, йодованим білком, БАДами, біфідо-, лакто-, ацидофільними
бактеріями); 

– масложирова продукція (покращення складу жирних кислот,
збагачення вітамінами А, Е, D, зниження вмісту холетерину); 

– напої (збагачення БАД, вітамінними комплексами, фоліє вою
кислотою);

– зернові продукти (хлібобулочні вироби із цільного проросло-
го зерна без дріжджів та борошна, хлібці із цільного зерна, вироби,
збагачені клітковиною, БАД, вітамінними комплексами тощо).

Аналізуючи сучасні напрямки розробки функціональних про-
дуктів можна зробити висновок про те, що на ринку України недос-
татньо представлені ФХП на основі м’ясної, рибної, плодоовочевої
сировини. Також важливе значення має поінформованість насе-
лення щодо ефективності дії ФХП. Тому студентський науково-
навчально-виробничий підрозділ «Технолог» активно займається
розробками технологій ФХП за різними напрямками.
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Сучасний ринок ресторанних послуг характеризується нега-
тивними тенденціями розвитку через економічну і політичну кризу
в Україні, яка торкнулася абсолютно всіх сфер діяльності. Деякі
престижні заклади вже втратили частину клієнтів і закрилися, а під -
приємства середньоцінового та низькоцінового сегменту поки що
зберігають стабільність. Багато підприємств ресторанного госпо-
дарства України, намагаючись зміцнити свої конкурентні позиції
на ринку, вдавалися до різних маркетингових заходів. 

Завданнями закладів ресторанного господарства є забезпечен-
ня ефективної діяльності та недопущення втрати клієнтів. За цих
умов активізація маркетингової діяльності стають все більш важли-
вими та необхідними. 

Мета ресторанного маркетингу — створення необхідних умов
для пристосування до вимог ринку, підвищення конкурентоспро-
можності й прибутковості підприємств ресторанного господарства.

В сучасних умовах розвитку ресторанного бізнесу в Україні
ресторатори вимушені застосовувати нові маркетингові інструмен-
ти впливу на споживачів з метою забезпечення стійкості та більш
гнучкого реагування на можливі ризики. Часи, коли можна було не
знати своїх клієнтів та їх соціальний портрет, залишились в мину-
лому. Рестораторам просто необхідно використовувати такі сучасні
інструменти маркетингу як: створення сторінок в соціальних мере-
жах, якісна e-mail розсилка, наявність сайту з необхідною і легко-
доступною для відвідувачів інформацією. Для довідки на Заході за
допомогою тільки однієї розсилки, в ресторан чи кафе повертають-
ся до 60% гостей, що випадково зайшли перекусити [1].

Специфіка маркетингу в закладах ресторанного господарства
визначається тим, що вони пропонують ринку послуги — особли-
вий вид товару, що має ряд особливостей, які у значній мірі впли-
вають на реалізацію концепції маркетингу: невідчутність, нероз-
ривність виробництва і споживання, мінливість якості, нездатність
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до зберігання. Специфіка ресторанних послуг накладає відбиток на
маркетинг у ресторанному бізнесі. Специфіку мають усі прийоми
маркетингових досліджень, функції, завдання, прийоми маркетингу,
елементи системи маркетингу, що відносяться до ресторанної сфери. 

Особливості маркетингу в ресторанному бізнесі полягають у
наступному:

– маркетингові заходи закладу ресторанного господарства орі-
єнтовані на територіально обмежений локальний ринок, розміри
якого залежать від його місцезнаходження, транспортної доступ -
ності для споживачів;

– частина підприємств ресторанного господарства у своїй мар-
кетинговій діяльності можуть орієнтуватися на загальноміський
ринок у сегменті обслуговування святкових заходів, ділових
зустрічей, туристів тощо; 

– продукція ресторанів швидко псується і не підлягає тривало-
му зберіганню, що ставить першочерговим завданнями маркетин-
гових досліджень виявлення обсягу платоспроможного попиту спо-
живачів та його динаміки протягом дня, тижня та сезонів року,
а також розробка заходів стабілізації попиту;

– менша залежність ресторанного бізнесу від змін моди за на -
явності можливості для творчого підходу до професійної діяльності;

– об’єктами реклами у ресторанному господарстві є не лише
продукція та послуги, але і саме підприємство, його імідж, відмін-
ності від інших закладів.

Комплекс маркетинг ресторанного господарства як складової
сфери послуг має специфічні особливості порівняно з матеріаль-
ним виробництвом. Особлива роль в комплексі маркетингу відво-
диться персоналу, який безпосередньо працює з клієнтом, від нави-
ків, поведінки, компетентності, ввічливості якого залежить, чи
буде споживач задоволений якістю обслуговування. Підвищення
якості обслуговування відвідувачів закладу сприятиме створенню
контингенту постійних клієнтів та появі нових, забезпеченню ста-
більної діяльності та подальшого розвитку закладів ресторанного
господарства. 
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На сучасному етапі розвитку людства важливо приділяти увагу
оздоровчому харчуванню. Продукція має бути відповідного хімічного
складу, збагачена білками, вітамінами, мінеральними речовинами.
Доцільно використовувати лікарські рослини, дикорослі плоди,
пектинові та біологічно активні речовини, нетрадиційні види сиро-
вини. Прикладом продукції багатої поживними речовинами можуть
бути борошняні вироби, які характеризуються високими енерге-
тичними, біологічними та органолептичними показниками.

Метою наших досліджень було надання властивостей оздоров-
чого харчування борошняним виробам шляхом введення до них
рослинної сировини.

Завданням роботи є розширення асортименту борошняних
виробів з використанням рослинної сировини.

Наші дослідження базувалися на використанні фіто-, рослинної
сировини в технології здоби звичайної (вироби з тіста різної форми).

Наші пращури харчувалися просто і не знали багатьох хвороб.
Значні зміни в харчуванні населення: в раціоні стали переважати
рафіновані продукти, різко збільшилося вживання продуктів тва-
ринного походження, і разом з тим знизилося вживання рослинної
сировини. Повсякденне ж харчування повинне містити велику час-
тку рослинної сировини, тому що рослинні продукти необхідні для
нормальної життєдіяльності організму людини. Чим багатший
раціон рослинною продукцією, тим більше шансів на успішне
запобігання різноманітним захворюванням. Рослинна сировина
сприяє перетравленню та засвоєнню організмом білків, жирів, вуг-
леводів, які містяться в м’ясі, рибі, крупах та інших харчових про-
дуктах. Рослина сировина забезпечує організм клітковиною, віта-
мінами та мінеральними речовинами. 

У технології досліджуваних виробів ми використовували гар-
буз, кропиву. Гарбуз — це справжнє джерело поживних речовин.
У гарбузі містяться вітаміни С, РР, B1, B2, Е; мікроелементи: залізо,
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кобальт, марганець, мідь, фтор; мінеральні речовини: солі калію,
фосфору, кальцію. Споживання гарбуза поліпшує склад крові.
Пектинові речовини, що в ньому містяться, сприяють виведенню
токсичних речовин та холестерину. Крім того, їм властива бактери-
цидна дія. Гарбуз використовують при приготуванні різноманітної
продукції в багатьох країнах. Листя кропиви містять каротин, віта-
міни С, К, В1, дубільні речовини. Хлорофіл, що входить до складу
кропиви, покращує обмін речовин, стимулює епітелізацію тканин
при їх порушенні. Кропива нормалізує обмін речовин. Додавши
гарбуз, кропиву, ми отримали продукцію з комплексом речовин,
необхідних для організму. 

Досліджувану продукцію оцінювали за наступними показника-
ми: органолептичні показники виробів, термін зберігання (у порів-
нянні з традиційною рецептурою), збагачення продукції біологічно
активними речовинами. Борошняні вироби з рослинною сировиною
мають хороші органолептичні показники (приємний смак і зов -
нішній вигляд, без стороннього запаху, хороші показники порис-
тості); вироби повільніше черствіють (завдяки вологоутримуючий
здатності рослинної сировини; відбувається збагачення продукції
мікроелементами (залізо, йод, марганець); вітамінами (С, В, В2).
Додавши гарбуз, кропиву до продукції, ми отримали продукцію з
комплексом корисних речовин, необхідних для організму.

В наш час у зв’язку з різноманітними несприятливими еколо-
гічними факторами необхідно робити акцент на вживанні рослин-
ної сировини, оскільки вона має необхідні технологічні властивос-
ті для профілактики захворювань, викликаних цими факторами.
Тому збагачення продукції харчування біологічно активними речо-
винами шляхом введення до них рослинної сировини є дуже акту-
альним. Наші дослідження довели, що додавання цієї сировини
у борошняні вироби підвищує їх якість та оздоровчі властивості.
Тому в майбутньому перспективним є подальше дослідження впли-
ву рослинної сировини на якість виробів з борошна і розширення
асортименту продукції з її використанням.
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Сушіння — один із найдавніших методів консервування. Суть
методу полягає в тому, що з продукції видаляється велика кількість
вологи, за рахунок чого концентрація сухих речовин підвищується
до 85…95%. Унаслідок цього біохімічні процеси припиняються
через інактивацію ферментів і розвиток мікроооганізмів стає не мож -
ливим. Продукт є законсервованим. Існує декілька способів сушіння:
природнє, конвективне, кондуктивне та сублімаційне. Сублімацій -
не сушіння це сушіння швидкозаморожених продуктів в умовах
вакууму. За такких умов волога в замороженому стані перетворю-
ється на пару та випаровується з продукту не ставши рідиною.

Особливістю сублімаційного способу є можливість зберегти
структуру і колір продукту, вміст вітамінів і амінокислот. такий спо-
сіб сушіння дозволяє отримати продукти з високопористою струк-
турою, яка відновлюється при контакті з водою. Саме це надає
можливість використовувати сублімаційне сушіння для виробниц-
тва розчинних продуктів, зокрема розчинної кави і концентратів.

Дослідження показують, що в продуктах при сушінні відбува-
ються певні зміни. Так, для плодоовочевої продукції характерним
є певне потемніння. Щоб уникнути потемніння продукцію рекомен-
довано попередньо обробити (бланшувати водою, обробити розчи-
ном лугу, солі, бісульфіту натрію, окурювати діоксином сірки).

Сушіння впливає на макро- і мікроструктуру протеїнів, що
призводить до зміни структури харчового продукту. Зміна текстури
харчових продуктів тваринного походження виникає в результаті
денатурації протеїнів, а продуктів рослинної сировини — унаслідок
кристалізації полісахаридів. Усі ці перетворення протеїнів негатив-
но впливають на властивості готового продукту: розчинність, воло-
гоутримувальну здатність, біологічну цінність. Навіть під час сублі-
маційного сушіння спостерігається зміна текстури продукту —
зморщування. Для подолання цієї проблеми рекомендовано дода-
вати гідроколоїди. 

246

Секція 16.1 Новітні технології оздоровчих   



247

Особливістю сублімаційного сушіння є те, що він не дозволяє
отримати повністю мікробіологічно безпечний продукт, оскільки
під час сушіння активність мікроорганізмів уповільнюється, а не
припиняється. Тобто після контакту з теплим повітрям харчового
продукту розвиток мікроорганізмів у ньому поновлюється. Саме це
відбувається і з ферментами: ліпазами, фосфоліпазами, пероксида-
зами, ліпооксидазами. Під час сушіння активність їх уповільнюєть-
ся та знову поновлюється при контакті з теплим повітрям або в разі
підвищеної вологості середовища. 

З метою підвищення економічності процесу і зниження витрат
електроенергії ефективніше застосовувати комбіновані способи су -
шіння. До таких способів відносяться різні комбінації відомих спо-
собів сушіння: конвективно-високочастотна, радіаційно-високо-
частотна, радіаційно-конвективна, радіаційно-контактна та ін.

Конвективно-високочастотна сушка — чергування конвектив-
ного сушіння та сушіння струмами високої і надвисокої частоти.
Високочастотну установку включають або в періоді зменшення
швидкості сушки для видалення зв’язаної вологи, або періодично
для створення позитивно спрямованого температурного градієнта
усередині матеріалу. Видалення вільної вологи відбувається за раху-
нок підведення тепла від нагрітого газу. При тому скорочується
тривалість процесу.

Радіаційно-високочастотна сушка — застосовують або нагрів
пластин високочастотного конденсатора, які одночасно є випромі-
нювачами, або чергують нагрів електродів та випромінювальних
панелей. Тепло розподіляється всередині більш рівномірно — це
призводить до підвищення якості готового продукту.

Радіаційно-конвективна сушка — полягає в поєднанні нагріву
ІЧ-променями з підведенням теплого повітря. Сушка проводиться
в віброкиплячому шарі. Повітря подається зі швидкістю 2–2, 5 м/с
і температурою 105 °С. Продукт обігрівається рівномірно і більш
інтенсивно, ніж при конвективному способі. Додаткове підведення
тепла за рахунок радіації прискорює зневоднення.

і функціональних продуктів харчування Секція 16.1



ОХОЛОДЖЕННЯ ЯК СПОСІБ КОНСЕРВУВАННЯ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Продан Б.О., Потапов О.С.
І курс, група ТХ-11/17-м, спеціальність «Харчові технології»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Бублик Г.А., к.т.н., доцент, Інженерно-

технологічний інститут Університету «Україна»

Консервувальний ефект від охолодження харчових продуктів
полягає в тому, що низькі температури не тільки гальмують життє-
діяльність та розмноження мікроорганізмів, але й знижують актив-
ність дії наявних ферментів. Основними способами охолодження
харчових продуктів є охолодження, підморожування, заморожу-
вання та глибоке заморожування 

Охолодження продукту означає зниження температури повітря
середовища навколо нього до температури вище точки замерзання
його тканинної рідини на 1…4 °С. За таких температур зменшуєть-
ся ферментативна активність та активність мікроорганізмів, упо-
вільнюється швидкість реакцій. 

Якість охолодженої продукції тваринного походження (ялови-
чина, свинина, м’ясо птиці, субпродукти, риба, морепродукти то що)
значною мірою залежить від якості початкової сировини, що підля-
гає охолодженню, від терміну зберігання сировини до початку охо-
лодження та швидкості проведення охолодження. 

Збільшення терміну зберігання свіжої сировини до початку
охолодження погіршує якість готової охолодженої продукції.

У риби, що була охолоджена одразу ж після вилову до темпера-
тури 0...2 °С та зберігалася в такому стані, вологозберігальна здат-
ність зменшується значно повільніше, ніж у риби, що зберігалася
протягом двох годин за температури 15...30 °С. Встановлено, що
скорочення м’язів чистого рибного філе за умов його миттєвого
охолодження становить лише 5,2%, а м’язи філе, що зберігалося за
температури 15...16 °С скорочуються на 27,3%. Різке скорочення
може стати причиною появи розривів м’язів філе риби.

Таким чином, м’ясо та рибу необхідно охолоджувати одразу ж піс -
ля забою чи вилову.

Початкова температура заморожування різних харчових про-
дуктів залежить від їх хімічного складу та перебуває в діапазоні
–0,5…–2 °С. Для отримання якісної замороженої продукції необ-
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хідно розрахувати кількість теплоти, яку необхідно видалити з про-
дукту відповідної маси для його повного заморожування.

Головним параметром, що впливає на якість заморожених про-
дуктів, є швидкість заморожування. 

Під час заморожування харчових продуктів, відбуваються збіль -
шення об’єму, зменшення щільності та маси.

Тривалі терміни зберігання навіть упакованої замороженої про-
дукції супроводжуються зменшенням маси внаслідок виморожування
вологи. Цей процес має назву «усихання». Інтенсивність усихання
залежить від якості пакування, температури зберігання, коливань
температури зберігання. Усихання замороженого продукту супро-
воджується змінами його консистенції, кольору, смаку та запаху.

Поява кольорових або темних плям (опіків) на поверхні замо-
роженої продукції тваринного походження є наслідком концентра-
ції пігментів під дією усихання вологи. Особливо помітним є пля-
моутворення на поверхні тушок нежирної птиці та м’яса. 

Агрегація крохмалю під час заморожування впливає на якість
хлібобулочних виробів та соусів. Під дією низьких температур спос-
терігається швидке викристалізовування амілози та повільне
викристалізовування амілопектину. Велика швидкість ретрограда-
ції спостерігається за температури 1…2 °С. Саме тому заморожуван-
ня хлібобулочних виробів у цьому інтервалі температур має прово-
дитися дуже швидко. 

За температури –23 °С спостерігається активне викристалізо-
вування цукру з розчинів: на поверхні вкритих цукровим сиропом
фруктів утворюється дрібнокристалічна плівка. 

ХАРЧУВАННЯ, ЯК АСПЕКТ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Сидорук В.В. 
ІV курс, група ЗТХ-41/16, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут, Університету «Україна»,
Науковий керівник: Калакура М.М., к.т.н., професор, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науково-технічні досягнення для екстремальних навантажень
при особливих видах діяльності призводить до значних змін у житті
людини. Вивченням механізму адаптації людини до різних життє-
вих умов займається екологічна фізіологія людини. Раціони харчу-
вання розробляються з врахуванням виду діяльності, способу життя
(гіподинамія), наявності генномодифікованих продуктів, віку.
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Домінуючою демографічною характеристикою сучасної епохи
є старіння населення, все чіткіше спостерігається превалювання
чисельності похилих людей на фоні очевидного погіршення демо -
графічних показників — скорочення тривалості життя і зростання
смертності. Раціональне, адекватне вікові харчування є одним із
факторів профілактики більшості захворювань людини — серцево-
судинних, онкологічних, шлунково-кишкових тощо.

Проблема створення функціональних продуктів харчування
спеціального призначення для геріатичного населення викликана
тим, що в організмі людей похилого віку відбулися функціональні
порушення, розвиваються структурні і метаболічні зміни.

Новітні технології функціональних харчових продуктів цього
напрямку базуються на науковому обґрунтуванні інгредієнтного
складу і структури продуктів харчування з максимальною степінню
наближення до оптимальних для людей поважного віку амінокис-
лотної, жирнокислотної, вуглеводної та вітамінно-мінеральної
формул, змодульованих на основі аналізу та ситематематизації
медико-біологічних аспектів і принципів геродієтетики.

При моделюванні формули продукту потрібно враховувати сте-
пінь збалансованості амінокислотного складу інгредієнтів і можли-
вість їх наближення до ідеалу ФАО/ВООЗ. Крім того, враховується
наявність в продукті антиоксидантів (вітамінів С, Е, мікроелемен-
тів селену), які сповільнюють каскадний ефект чисельних вільно-
радикальних реакцій, що лежать в основі механізму однією із
основних теорій старіння організму.

Спеціалісти з харчування людей поважного віку рекомендують та -
ке збалансоване співвідношення білків: жирів: вуглеводів: 1:0,8:3–3,5
і в необхідних кількостях від фізіологічної добової потреби.

Вирішення питання адекватного харчування, яке відповідає
потребам і можливостям організму людини, а також збалансовано-
го за всіма показниками харчової та біологічної цінності, зв’язане з
створенням великих баз даних і знань, котрі відображають вибір
індивідуальних раціонів і режимів з врахуванням вікових фізіоло-
гічних факторів, регіональних умов, особливостей споживання
продуктів, а також джерел порушення імунного статусу. 

Якщо запропонований раціон харчування адекватний і відповідає
нормам споживання харчових речовин, то складається режим харчу-
вання, графік споживання і розподіл калорійності за прийомами їжі.

Тут може виникнути необхідність у створенні доповнювальних
нових, багатокомпонентних продуктів харчування, доповнюючих
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недостачу тих або інших складових адекватного харчування. Про -
ек тування нового багатокомпонентного продукту харчування
здійснюється з урахуванням індивідуальних обмежень, медико-біо-
логічних норм з структурною оптимізацією структур, на інгредієн-
тному та моноструктурному рівні. 

В якості цільової функції можуть бути використані критерії
харчової цінності, амінокислотної, жирнокислотної, вітамінної, мі -
неральної, відповідності критерій перетравлювальності, енергетич-
ної цінності, тощо. Може враховуватись по декілька критеріїв.

Фізіологічна екологія вимагає поступання в організм таких ре -
чо вин, які знижують калорійність їжі, є радіопротекторнимиі енте-
росорбентами різних екологічно шкідливих сполук, є лікувально-
профілактичними компонентами (пектин, екзополісахариди,
камеді, модифіковані крохмалі, продукти перероблені морських
водороростей).

ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗГЛЮТЕНОВИХ 
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

Сидорук В.В. 
ІV курс, група ЗТХ-41/16, спеціальність «Харчові технології»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Калакура В.В., 
асистент кафедри технології харчування, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Розроблення технологій базується на використанні нових інг ре -
дієнтів, які володіють медико-біологічними властивостями і віді гра -
ють в організмі людини певну фізіологічну роль. Біологічно активні
речовини цикорію рефлекторно посилюють секрецію шлункового
і кишкового соку, перистальтику шлунково-кишкового тракту, регу-
люють дефекації, підвищують апетит. Коріння цикорію не виявля-
ють вираженої побічної дії і не є токсичними. Цикорій вважається
хорошим кровоочисним засобом, а також поліпшує обмін речовин
і не містить наркотичних речовин, стимулює центральну нервову
систему, усуваючи безсоння, сприяє хорошому самопочуттю вранці.
Розроблена технологія отримання пюре з бульб цикорію, які далі
вносили при замішуванні тіста в кількості 12,55% до маси борошна.
Введене пюре забезпечує поліпшення, в порівнянні з конт ролем,
технологічних характеристик напівфабрикатів: реологічних власти-
востей тіста, поліпшення газоутворення здатності тіста, бродильної
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активності дріжджів в процесі вистоювання, а також показників якос -
ті готових виробів. Спостерігається поліпшення пористості хліба на
5,7%, питомого об’єму — 14%, вміст бісульфітзвязуючих речовин,
який характеризують аромат готових виробів — на 60% і подовжен-
ня термінів збереження свіжості виробів. Також встановлено, що
застосування пюре з бульб цикорію при виробництві хліба з пше-
ничного борошна сприяє інтенсифікації технологічного процесу,
скорочуючи процес бродіння до 100 — 120 хвилин. Застосування
пюре з бульб цикорію дозволяє отримувати вироби профілактичної
спрямованості, зокрема діабетичної, з вмістом інсуліну мг/100 г,
4,56%. Серед білкових збагачувачів хліба виділяємо переробки сої —
найбільш перспективні в зв’язку з компліментарністю їх амінокис-
лотного складу порівняно з білками зернових культур. Вміст білка
в соєвих бобах — 30–50%. Вміст білка в сої вищий, ніж у пшениці,
майже в тричі, кількість вітамінів В1, В2 більша вдвічі, кальцію
і калію — в 3–5 разів, харчових волокон — у 2 рази, тощо. Білки сої
(скор. 0,84) дають проміжну сходинку між рослинними білками
(пшениця, скор. 0,49) та білками тваринного походження (ялови-
чина — 1,05) і наближається до білка коров’ячого молока (0,84).
Висока біологічна цінність сої зумовлена тим, що вона є джерелом
незамінних амінокислот, передусім лізину. У соєвому борошні його
в 2,5–4 рази більше, ніж у пшеничному. Для промислового випікання
хліба, звичайно, використовують соєве борошно, що виробляють
після попереднього знежирення очищеного й подрібненого зерна.

Спеціальні дієтичні вироби, аналоги або замінники традицій-
них дозволяють забезпечити не лише раціональне харчування, а й
урізноманітнити раціон. Хлібобулочні вироби містять близько
6,5–11% білків, тому хворі на фенілкетонурію не можуть спожива-
ти традиційні хлібобулочні вироби. Крім того, білок клітковини
містить глютен, який викликає алергічні реакції у хворих на целіа-
кію. Дієтичні хлібобулочні вироби значно відрізняються від тради-
ційних за хімічним складом. Хлібопекарська промисловість
України виготовляє вироби, збагачені харчовими волокнами, біл-
ком клейковини В-каротином, з додаванням солодового екстракту
тощо. Хоча є розроблені технології хліба, збагаченого рослинними
білковими добавками, з корегованим мікронутрієнтним складом,
але промислове виробництво їх не налагоджено. Зниження вмісту
білка в безбілкових хлібобулочних і кондитерських виробах досяга-
ють заміною борошна картопляним, кукурудзяним або пшеничним
крохмалем.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Смаль О.М.
ІV курс, група ТХ-41/16, спеціальність «Технологія харчування», 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Хлопяк О.К.,

ст. викладач кафедри технології харчування, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Харчування повинне не тільки задовольняти фізіологічні по тре би
організму людини у харчових речовинах, а й забезпечувати захист
організму від несприятливих факторів навколишнього середовища,
сприяти збереженню високої працездатності. Проблемі харчування
в останні роки приділяється велика увага.

Час вимагає значних змін в науці про харчування та харчові
технології. Удосконалення технології виробництва харчової про -
дук ції є процесом безперервним, оскільки вітчизняна та світова
наука постійно відкриває все нові і нові властивості основних ком-
понентів їжі та коригує їх роль у життєзабезпеченні людського
організму.

Найважливішою фізіологічною потребою організму є харчу-
вання, яке має надзвичайно важливий вплив на життя і здоров’я
людини. Воно:

– подовжує тривалість життя;
– відновлює працездатність;
– захищає від впливу несприятливих екологічних умов, шкід-

ливих виробничих та побутових чинників;
– зменшує рівень захворюваності.
Мета роботи — дослідження овочевої сировини як біологічно

активної добавки в продукції харчування.
Завдання — розширення асортименту борошняної продукції

цілеспрямованого призначення.
Дослідження проводилося з використанням білоголової капус-

ти в технології продукції з борошна.
Щоб харчування несло в собі не тільки поживні властивості, а

було й цілеспрямованим, склад продуктів повинен відповідати дея-
ким вимогам: мати природне походження; не знижувати поживних
цінностей харчової продукції; бути корисним для здоров’я і мати
точно визначені фізико-хімічні показники.
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В наш час світові тенденції у галузі харчування пов’язані зі ство -
ренням асортименту продукції, яка б сприяла покращанню здо-
ров’я населення.

Одним із шляхів удосконалення технологічних властивостей
продукції харчування може бути внесення до складу продукції біо-
логічно активних компонентів з використанням традиційної та
нетрадиційної сировини.

У нашій роботі проведений ряд досліджень щодо зміни якісних
властивостей продукції з борошна. У дослідженнях використовува-
лася білоголова капуста в складі борошняних виробів. Розроблена
нами продукція з борошна (булочки з овочевим наповненням) за
рахунок додавання капусти не тільки збагачена біологічно активни-
ми речовинами, але й є продуктом з покращеними органолептич-
ними властивостями.

Капуста містить вуглеводи, рослинні білки, мінеральні речови-
ни, серед яких переважають кальцій, фосфор, особливо калій, віта-
міни С, групи В, провітамін А. 200 г свіжої капусти задовільняють
добову потребу людини у вітаміні С. Важливим є наявність у капус-
ті Р-вітамінних речовин, які сприяють повнішому засвоєнню віта-
міну С. Крім цього, запобігають крововиливам та порушенням
у системі капілярних кровоносних судин.

Калій відіграє важливу роль у регуляції артеріального тиску та
сердечного ритму. Фосфор допомагає будувати клітинні стінки, фор-
мувати тканини серця, м’язів. Він також необхідний для розщеп-
лення жирів, білків, вуглеводів.

Вітамін С життєво необхідний для здоров’я імунної системи,
регулює рівень холестерину, знімає відкладення холестерину зі сті-
нок судин, чим захищає серце. Кальцій відіграє важливу роль у під-
тримці нормального артеріального тиску.

Продовження дослідження рослинної сировини як біологічно
активної складової продукції є актуальним та дає змогу розширю-
вати асортимент цілеспрямованої продукції, що буде використову-
ватися для забезпечення оздоровчого харчування населення.
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ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА
БУТЕРБРОДНИХ МАС 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Тимощук А.Ю., Радченко Л.Л.
ІІ курс, група ЗТХ-21/17-м, спеціальність «Харчові технології»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А.Т., к.т.н., доцент, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Харчування є важливою фізіологічною потребою організму, від
якої значною мірою залежить стан здоров’я людини. Воно необхід-
не для побудови та оновлення клітин, тканин, поповнення енерго-
витрат, синтезу гормонів, ферментів та інших регуляторів обмінних
процесів. Раціональне, тобто побудоване на науковій основі харчу-
вання сприяє збереженню здоров’я, високій фізичній та розумовій
діяльності, активному довголіттю, мобілізує захисні сили організму,
нормалізує функціонування імунної, кровотворної, травної систем.

В умовах екологічного навантаження, окрім традиційних фун-
кцій, харчування має також забезпечити зниження засвоєння ксе-
нобіотиків, послаблення несприятливої дії чужорідних речовин і фак-
торів з прискореним виведенням їх з організму.

Для прискорення процесів біотрансформації ксенобіотиків
необхідно забезпечити організм нутрієнтами, що входять до складу
ферментів-кофакторів або субстратів, які регулюють захисні мета-
болічні процеси. Це вітаміни, мікроелементи (залізо, селен, мідь,
цинк, кобальт, йод тощо) та поліненасичені жирні кислоти. Водночас
аліментарний дефіцит згаданих речовин реєструється у більшості
населення України і потребує невідкладної корекції.

Однією з причин дефіциту мікронутрієнтів у раціонах харчу-
вання виступає сучасна індустрія виробництва продуктів харчуван-
ня. Недостатнє надходження мікронутрієнтів з їжею — загальна
проблема. В умовах науково-технічного прогресу, нервово-емоцій-
ного напруження, впливу несприятливих чинників виробництва
і мінливого зовнішнього середовища особливо важливою стає про-
блема впровадження технологій попередження мікроелементної
недостатності, яка особливо небезпечна тим, що тривалий час не
проявляється клінічно. Це так званий «прихований голод». Три -
валий та глибокий дефіцит їх призводить до тяжких захворювань та
може бути причиною смерті людини.
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В оптимізації харчування суттєва роль належить функціональ-
ним (спеціальним) продуктам харчування. Актуальним є розроблен-
ня страв та раціонів із підвищеним вмістом незамінних амінокис-
лот, харчових волокон, макро- та мікроелементів, вітамінів. Одним
з перспективних напрямків отримання функціональних продуктів
є використання для їх виробництва різних рослинних біологічно
активних добавок (БАД) особливо у формі порошків, які містять
значну кількість натуральних біологічно активних речовин (БАР).
Це може бути впровадження новітніх технологій мас для бутербро-
дів. Актуальним завданням є удосконалення технології виробниц-
тва бутербродів за рахунок рослинних добавок, що дасть змогу під-
вищити їх харчову, біологічну цінність та забезпечити стабільність
технологічних властивостей в процесі виробництва. Розробка тех-
нології мас для бутербродів передбачає композицію бази з напов-
нювачем. В даному напрямку цікавість представляють розробки
вітчизняних та зарубіжних науковців, які можуть бути використані
в якості баз виробництва бутербродних мас: пастоподібні закуски
з емульсійною структурою, збагачене вершкове масло, соуси-дрес-
сінги виготовлені за прогресивними технологіями. 

Ефективним способом удосконалення технології бутербродних
мас є оптимізація рецептурного складу баз за рахунок додавання до
білкового компоненту (вершкового масла, сиру кисломолочного, ско-
лотини) рослинного компоненту (кріопорушку з моркви, нано струк -
турованого пюре із пряних овочів, ядра соняшникового насіння)
багатих на БАД та харчовими волокнами. Рослинні інгредієнти міс-
тять вуглеводи, що легко засвоюються, мікро- і макроелементи, ві -
та міни та баластні речовини. Вони можуть виконувати роль струк-
туроутворюючих компонентів. 

ОЗДОРОВЧЕ ХАРЧУВАННЯ І ВПЛИВ ЙОГО 
НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Хропко С.В., Гребешков В.С.
І курс, група ТХ-11/17-м, спеціальність «Харчові технології»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Юліна А.І., к.т.н., доцент, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Згідно з даних експертів ВООЗ В Європі близько половини
випадків передчасної смерті людей у віці до 65 років причинені хво-
робами, які значною мірою зумовлені неправиним харчування.
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Інсульт, ішемічна хвороба серця, багато видів раку, діабет, жовжчо-
кам’яна, гіпертонічна хвороби, ожиріння, хвороби опорно-рухово-
го апарату літніх людей слід вважати такими, якими можна запобігти
завдяки оздоровчому (правильному) харчуванню. Старість прихо-
дить до всіх, то що це природній біологічний просец. Старіння суп-
роводжується змінами складу тіла людини, зменшенням м’язової
і кісткової тканини, печінки, кількості активно функціонуючих клі -
тин в інших органах, темпи втрати яких прискорюються при непра-
вильному харчуванні. Тому оздоровче харчування в похилому віці
є важливим лікувально-профілактичним фактором, який сприяє
збереженню фізичного і психічного здоров’я, знижує ризик розвит-
ку захворювань і запобігає передчасному старінню. Їжа літніх
людей повинна бути різноманітною, що легко засвоюється, біоло-
гічно цінною. Денна норма калорійності їжі повинна становити
1800–2200 ккал, в залежності від фізичної активності людини
і статі. Кожні 10 років слід проводити корекцію енергетичної цін-
ності харчування в бік її зниження приблизно на 100 ккал. Літнім
людям слід їсти частіше і по малу, як мінімум 4–5 разів на день. При
приготуванні їжі слід пам’ятати про стан зубів та органів травлення.
Ніколи не слід переїдати. Рекомендована фізіологічна норма білка
у похилому віці складає 0.8–1.0г/кг маси тіла, при активному спо-
собі життся, допускається норма 1,25 г/кг маси тіла. При виборі
джерел білка слід віддати перевагу рибі, м’ясу птиці та молочним
продуктам. Сорти м’яса багаті залізом слід зменшити, бо залізо під-
силюе процес перекисного окислення, що прискорює процеси ста-
ріння. Кількість жиру у харчуванні осіб похилого віку має становити
25–30% від загальної кількості раціону, з них кількість насичених
жирних кислот — 10%, моно- та поліненасичених тех по 10%, або
1–2 г на добу, а при наявності патології до 3 г на добу. Поліне на -
сичені жирні кислоти родини w-3 мають важливе значення у профі -
лактиці та лікуванні вікової патології — Атеросклерозу, раку, деген-
стративних захворювань центральної нервової системи. Ці жир ні
кислоти містяться у рибних продуктак, жирі риб, аліноленова —
у льняній олії. Важливим компонентом жирів є достатна кількість
фосфолепідів, харчовим джерелом яких є нерафенована олія, яєчні
жовтки, молочні продукти. Вуглеводи загальної енергетичної цін-
ності складають 55–60%, тобто 250–300 грам на добу. Кількість
сахарози знижується до 30–35 грам на добу (12%), моносахаридів —
до 37–45 грам на додобу (15%). З їжею повинні надходити переваж-
но складні вуглеводи (Крохмаль — 55% усіх вуглеводів). Кількість

і функціональних продуктів харчування Секція 16.1



клітковини, пектину, целюлози — 20–25 грам на добу. Особи похи-
лого віку потребують достатньої кількості вітамінів та мінералів.
Особе значення мають K.Ca. Mg. Zn. Se. Si. Cr. I2 Вітаміни С, D,
коензім Q10 та інші. Однак не завжди існуючі продукти містять всі
необхідні компоненти, особливо біологічного напрямку. Тому
виникає необхідність розробки асортименту продукції спеціально-
го стимулюючого напряму увагу вчених привернули морські водо-
рості, які володіють специфічним складом біологічно-активних
речовин і впливають на певі важливі функції організма — імунно-
логічні, адаптогенні і біостемулюючі. Виходячі з цього, нами були
розроблені рецептури і технологія овочевих і десертних страв
з використанням цистозіри, яку додавали в кількості 1–2 г на 100 г
виходу страв: «яблука запечені з сиром», «Плов з овочами», «Біс -
ківт». Цистозіру використовують у сухому вигляді, так як зміни
смаку і запаху невідбувались, а колір маскували, наприклад у біс-
квіті, введенням како порошку. 

Використання цистозіри дозволило отримати страви приємного
смаку, відповідної до вимог консистенції, але вміст сухих речовин
збільшився на 15–20%, йоду до 180 мл (денна норма), співвідношен-
ня Са та Р досягло 1..1, а Са та Мд як 1..0.5, що свідчить про добре
засвоєння отриманих страв. Цистозіру можна додавати як спецію до
дугих страв (Ташкована капуста, відварна картопля). Таким чином
цистозіра може бути використана для корекції людей похилого віку.

ВИВЧЕННЯ 
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

НАТУРАЛЬНИХ СОУСІВ-ДРЕСІНГІВ

Чемерський А.В., Рижук В.І.
І курс, група ТХ-11/17-м, спеціальність «Харчові технології»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А.Т., к.т.н., доцент, 
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У сучасній теорії харчування велику увагу приділяють конструю -
ванню складу харчових продуктів. Особливу роль при цьому відве-
дено білку, як одному з головних компонентів, що визначає харчо-
ву та біологічну цінність харчової системи. Важливою проблемою
харчування на сьогодні є дефіцит в раціонах білка, зокрема молоч-
ного. Один зі шляхів вирішення цієї проблеми — використання
у складі бутербродних мас білкових молочних продуктів. На сучас-
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ному етапі спостерігається тенденція виробництва молочної про-
дукції з використанням різних видів рослинної сировини.

Сучасні умови розвитку ставлять перед підприємством ресто-
ранного господарства завдання розробки та впровадження конку-
рентоспроможних новітніх технологій кулінарної продукції при
одночасному поліпшенні її смакових характеристик, споживчих
властивостей, підвищенні якості, харчової і біологічної цінності.

Соуси-дресінги можуть служити чудовою базою для виготов-
лення бутербродних мас, оскільки мають легку емульсійну структу-
ру, сприяють кращому засвоюванню їжі, надають готовим стравам
пікантного смаку, збуджують апетит і стимулюють роботу шлунко-
во-кишкового тракту. Відомо, що в європейських країнах завжди
були популярними соуси-дресінги, збагачені пряними овочами та
натуральними прянощами. Нові інноваційні варіанти функціо-
нальних соусів-дресінгів базуються на введені та поєднанні в них
різних видів натуральної рослинної сировини і вторинних молоч-
них продуктів. 

Інноваційна технологія отримання функціональних оздоров-
чих соусів-дресінгів із використанням продуктів переробки молока,
натуральних прянощів і наноструктурованого пюре з овочів, від-
значаються рекордною кількістю БАР і має гарні органолептичні
показники. Від традиційної вона відрізняється використанням
кріогенного шокового заморожування та високої швидкості заморо-
жування до більш низьких кінцевих температур, ніж прийняті в між -
народній практиці. Нова технологія дасть змогу отримати пастопо-
дібні добавки у вигляді наноструктурованого пюре із плодоовочевої
сировини з вмістом таких речовин, як L-аскорбінова кислота, низь -
комолекулярні фенольні сполуки, дубильні й ароматичні речовини
в 3…4 рази вищий, ніж у вихідній сировині. Наноструктуроване пюре
із овочів може бути використане як збагачувач соусів-дресінгів. 

Розробка новітніх технологій бутербродних мас вироблених на
основі молочної сировини з рослинними добавками, дозволить під -
вищити біологічну цінність та якість готових виробів. 

Надзвичайно важливим завданням є технологічне забезпечен-
ня якості його кулінарної продукції. Оцінку якості запропонованих
виробів проводили шляхом моделювання з використанням інтег-
ральних показників якості

Під час визначення інтегральної оцінки якості нової продукції
враховували значення комплексного показника якості та показни-
ка економічної ефективності від впровадження. Розрахунки

і функціональних продуктів харчування Секція 16.1
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комплексного та інтегрального показників якості нового продукту
проводили згідно з принципами кваліметрії.

Уведення до рецептури бутербродних мас БАД з рослинної
сировини призводить до збагачення харчового продукту фізіологічно
корисними речовинами і підвищує його біологічну цінність. Показ -
ники якості для окремих груп властивостей бутербродів з бутерб -
родними масами виготовленими з використанням новітніх техноло-
гій, перевершують зразки виготовлені за традиційною що дозволило
говорити про вищу якість вцілому виробів виготовлених за новітні-
ми технологіями.

ВИВЧЕННЯ СПОЖИВЧИХ 
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ

ВЛАСТИВОСТЕЙ АНАНАСОВОГО 
ТА БАНАНОВОГО КРІОПОРОШКІВ

Шаповалов Д.В., Сізик С.В.
І курс, група ТХ-11/17-м, спеціальність «Харчові технології»,
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Сьогодні в Україні щорічно псується близько 300 тис. тонн різно-
манітних фруктів і овочів, тому є досить актуальним розробка і впро -
вадження ресурсозбережних і безвідходних технологій комп лексної
переробки даної харчової продукції. Із цієї великої кількості сировини
можна виробляти понад 30 тис. тонн найкорисніших кріопорошків,
які дійсно мають унікальні властивості. Це концентрати плодової
м’якоті і соку, які відразу засвоюються організмом, здатні виводити
радіонукліди, холестерин, токсини і містять в своєму складі корисних
речовин в 6–10 разів більше ніж консервовані фрукти чи овочі.

Серед найбільш прогресивних способів консервування, які ви -
користовуються у міжнародній практиці є заморожування, субліма -
ційне висушування і подрібнення. Перевагами холодильного кон-
сервування харчових продуктів над усіма існуючими способами
(теплове сушіння, соління, маринування, стерилізація, пастеризація)
є те, що такі методи обробки сировини сприяють найбільш повно-
му збереженню її натуральних властивостей, вітамінів та інших біо-
логічно активних речовин, роблять можливим постачання населен-
ню протягом всього року повноцінної вітамінної продукції. 
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і функціональних продуктів харчування Секція 16.1

Асортимент продуктів, одержаних за допомогою кріогенної тех -
нології, є досить широким; практично будь-яку рослинну сирови-
ну можна перероблювати за вищеописаною технологією. У даний
час промисловістю виробляються кріас-добавки із календули, кро-
пиви, смородини, амаранту, чорноплідної горобини, цитрусових,
тропічних фруктів тощо. Їх використовують у якості цінних біоло-
гічно активних добавок, як джерело вітамінів, мінеральних речовин,
харчових волокон. Завдяки їхньому застосуванню значно поліпшу-
ється хімічний склад харчових продуктів, підвищується їхня біоло-
гічна цінність.

Відсутність токсичності, повна нешкідливість та висока біо-
доступність дозволили визначити кріопорошки, як харчові добавки
лікувально-профілактичної дії. Встановлено, що дані біологічно ак -
тив ні добавки володіють радіопротекторними властивостями та ак -
тивною сорбційною спроможністю стосовно іонів важких металів
і токсичних речовин. На даний час ведуться роботи щодо отриман-
ня нових кріопорошків. До них належать натуральні кріопорошки
з таких субтропічних фруктів як банани і ананаси. Ці БАД можуть
бути використані у якості натуральних збагачувачів вітамінами,
мікроелементами, органічними кислотами, вуглеводами, харчови-
ми волокнами, біологічно активними речовинами при виробництві
кондитерських і хлібобулочних виробів, молочних продуктів, со лод -
ких страв, таких як желе, муси, самбуки, киселі, а також для приготу-
вання варення, повидла, джемів, різних напоїв тощо, де в ос танній
час спостерігається тенденція використання штучної сировини
(смакові і ароматичні речовини, барвники, стабілізатори).

Ананасовий і банановий порошки зберігають хімічний склад
свіжих плодів, їхні органолептичні показники дуже добре поєднують-
ся з іншими харчовими інгредієнтами, надають виробам певного
кольору, запаху, смаку і підвищують їхню харчову цінність. В бана-
новому порошку містяться фізіологічне активні речовини: герото-
нин, кортинефрин, фланин і катехоламін, які посилюють лікуваль-
ну дію порошків при кишково-шлункових захворюваннях.

Використання продуктів із тропічної сировини дозволяє змен-
шити кількість цукру, кислот і збільшити вміст пектинових речовин
у виробах і стравах, збагатити їх природними харчовими волокнами
та іншими біологічно-активними речовинами, надає їм антиокси-
дантні і радіопротекторні властивості.
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Для вивчення електрохімічної поведінки і електроосадження
титану обрано систему K, Na // Cl, F, яка містить трихлорид титану.
Висока хімічна активність галогенідів титану викликала необхід-
ність створення особливих умов (підбір матеріалів для електродів
і електрохімічної комірки, ретельна підготовка реактивів, створен-
ня захисної атмосфери тощо). Складність електрохімчної поведінки
системи, яка містить титан (перебіг супутніх реакцій диспропорціо-
нування, дисоціації, комплексоутворення, багатостадійність про-
цесів) висувають високі вимоги до організації досліджень та вибору
методик експерименту. Застосовувані методи мають, з од но го боку,
виключити перебіг супутніх хімічних реакцій, а з іншого — врахува-
ти їх вплив. Одним із методів, що відповідає цим вимогам, є лінійна
хроновольтамперометрія в широкому діапазоні швидкостей поля-
ризації. Для вивчення електрохімічної поведінки титану та його
електровідновлення також використовували сучасні електрохіміч-
ні, фізико-хімічні та хімічні методи: потенціометрію, потенціо-
і гальваностатичний електроліз, ренгенофазовий і хімічний аналізи.
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Для приготування фонового електроліту хлориди натрію і ка лію
марки о.с.ч. сушили за температури 523…573 К протягом 10…12 год.
і потім переплавляли під вакуумом. Всі операції щодо приготуван-
ня електроліту проводили в сухому боксі. Якість фону визначали
вимірюванням залишкових полярографічних струмів. Мала вели-
чина залишкового струму за потенціалу, значно від’ємнішого, ніж
у хлорного електрода порівняння (1 мAЧcм–2 за — 2,5 V) вказувала
на необхідну чистоту і придатність для вольтамперних досліджень.
Фторид натрію марки о.с.ч. попередньо сушили за температури
473…523 К і переплавляли. Трихлорид титану отримували взаємоді-
єю тетрахлориду титану із стехіометричною кількістю попередньо
подрібненого йодиду титану за 1073…1173 К. Якість отриманого
трихлориду титану перевіряли за рентгенограмами зразків готового
продукту. Всі операції з трихлоридом титану виконували в атмосфе-
рі високочистого аргону, який очищували послідовним пропускан-
ням через реторти, заповнені оксидом фосфору (V), магнієвою
стружкою (Т=873 К) і титановим порошком (Т=973 К). В системі
очистки аргону всі з’єднання були виконані з мідних трубок
пайкою оловом. Очищений аргон надходив у накопичувач, де його
зберігали під тиском до 0,5 MРa.

Як індикаторні електроди застосовували напівзанурені голчас-
ті електроди із скловуглецю марки СУ-2000 і вольфраму (діаметр
0,05…0,1 cм). Спеціальна конструкція електрода дозволяла точно
контролювати глибину його занурення. Анодом і одночасно контей-
нером для розплаву служив скловуглецевий тигель. Електрод порів -
няння — хлорсрібний, відкалібрований за хлорним електродом.

Розплав KCl — NaCl — 10 wt. % KF — TiCl3 готували змішуван-
ням хлоридів і фторидів (ч.д.а.) в сухому боксі в атмосфері сухого
аргону, вміщували в нікелевий тигель і вносили в електролізер. Су -
міш витримували у вакуумі (близько 5´10–5 aтм) і нагрівали до 573 K
з інтервалом у 50 K для дегідратації і потім розплавляли за 873 K
в атмосфері очищеного аргону. В дослідженнях використовували
технічно титанові стержні (кваліфікації о.с.ч.) і пластинки зі сталі
Ст.3 або Ст.45. Титанові аноди попередньо протравляли в розчині
HF — HNO3 (20–80 v/v), а сталеві катоди електрополірували в роз-
чині HClO4 — етанол — гліцерин (20–70–10 v/v), промивали дис-
тильованою водою і висушували ацетоном. Експерименти прово-
дили за температури 1023…1173 K і постійного струму та за 1023 K
і уніполярного імпульсного струму.

Сучасна інженерія та нанотехнології Секція 16.2
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На основі аналізу вольтамперних залежностей розплаву KCl —
NaCl — TiCl3 відмічено, що аналіз вольтамперних залежностей
в координатах iр/V1/2-V1/2 та лінійний характер залежності величин
пікових струмів від концентрацій дозволили встановити, що за
високих швидкостей поляризації перезаряд Ті (ІІІ)  Ті (ІІ) і роз-
ряд комплексів двовалентного титану не ускладнені ніякими про-
цесами і в досліджуваній області концентрацій трихлориду титану
(до 10% (wt.)) описуються законом Фарадея. Єдиною стійкою фор-
мою нижчих хлоридів титану в хлоридному розплаві є тривален-
тний титан. Проте, перебіг реакції диспропорціонування в при-
електродному шарі при електровідновленні титану унеможливлює
його використання як компоненту для електроосадження титану.
Для стабілізації розплаву, який містить нижчі валентні форми тита-
ну, необхідна зміна кислотно-основних властивостей середовища
(наприклад, введення фторид-іона) так, щоб виключити реакцію
диспропорціонування за рахунок зміни складу електрохімічно
активних часток або механізму їх електровідновлення.

Введення в хлоридний розплав, який містить тривалентний ти -
тан, іонів фтору в кількості, яка відповідає мольно-частковому спів -
 відношенню [Ti(III)] : [F–] > 1 : 2 веде до зменшення величини піко-
вого струму хвилі перезаряду Ті (ІІІ)  Ті (ІІ), пропорційно вмісту
фто рид-іона в електроліті. При цьому, при зменшенні струму хвилі
перезаряду пропорційно зростає струм хвилі розряду Ті (ІІ)  Ті (0).
По досягненні мольного співвідношення [Ti(II)] : [F-] = 1 : 2, хвиля
перезаряду на вольтамперній кривій не спостерігається, і розряд
комплексів тривалентного титану стає одностадійним. Одночасно
зі зміною механізму процесу відбувається зсув потенціалів хвиль
у бік електронегативніших значень.
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Отримані експериментальні дані дозволяють зробити висновок,
що зміна основності розплаву введенням у нього фторид-іона викли-
кає утворення змішаних фторидно-хлоридних комплексів. Заміна
іонів хлору в комплексі TiCl6

3– на фтор, який має менший радіус, ніж
хлор, приводить до зміцнення комплексу Ті (ІІІ) та зміни механіз-
му його електровідновлення. Враховуючи, що зміна механізму від-
бувається за мольно-часткового співвідношення [Ti(IIІ)] : [F-] = 1 : 2,
утворене комплексне угруповання титану має вигляд TiCl4F2

3–
.

Електровідновленню піддаються дисоційовані частки TiFx
3–х,

концентрація яких в об’ємі розплаву менша за загальну концентра-
цію титану в електроліті, тобто в розплаві одночасно знаходяться
два види часток — недисоційовані комплекси TiFxCly

3 — і продукти
дисоціації TiFx

3–х. Збідніння приелектродного шару в результаті роз-
ряду комплексів TiFx

3–х приводить до зсуву рівноваги реакції у бік
утворення електрохімічно активних часток.

Підтвердженням наведеної схеми є залежність iр/V1/2-V1/2, яка
дозволяє визначити вплив попередньої реакції на електровіднов-
лення. Аналіз залежності вказує на те, що зниження швидкості
поляризації приводить до зменшення впливу реакції утворення
електрохімічно активних часток і відповідного зростання струму.
Екстраполяція кривої графіка залежності iр/V1/2-V1/2 на вісь iр/V1/2

відповідає умовам, коли струм визначається загальною концентра-
цією титану в розплаві.

Залежність потенціалу піку хвилі відновлення від швидкості
поляризації, а також значення an, рівне 0,95+0,1, свідчать про спо-
вільненість стадії переносу заряду. Коефіцієнт дифузії титану
дорівнює (3,0+0,4) × 10–5 m2 × s–1. Встановлено, що склад комплексу
титану, який існує в розплаві за надлишку іонів фтору, виражається
формулою TiF4Cl2

3–.
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Створення композиційних електрохімічних покриттів (КЕП)
є одним із важливих напрямів сучасної гальванотехніки. Принцип
отримання КЕП заснований на тому, що разом із металами з елект -
ролітів-суспензій осідають дисперсні частинки різних розміру і видів.
Включаючись у покриття, дисперсні частинки істотно покращують
їх експлуатаційні властивості (твердість, зносостійкість, корозійну
стійкість) та додають їм нові якості (антифракційні, магнітні, ката-
літичні). Завдяки цьому КЕП широко використовують у машино-
будуванні, 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-
юються без накладення зовнішнього струму (Nі-P, Nі-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
(TіN, TiB2, ZrC, WC, Cr2C3, MoS2), порошки металів і неметалів (Cr,
Мо, W, Si, графіт, алмаз), солі (BaSO4, CaF2), високомолекулярні
сполуки (політетрафторетилен, капролактам) та ін. Останнім часом
усе більш активно 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-
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щування частинок осідаючим металом. Дисперсні частинки мо жуть
доставлятися до катода за рахунок перемішування, броунівського
руху, під дією гравітаційних сил, а також унаслідок адсорбції на їх
поверхні катіонів металу, що осаджується. Частинки, утримуючись
на катоді, ініціюють зародкоутворення в місцях контакту з його
поверхнею, що стимулює зарощування даних частинок металом.
Варіюючи умови електроосадження, можна забезпечувати такий
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 вченими. У колиш-
ньому СРСР систематичні роботи, спрямовані на отримання і ви -
вчення КЕП, почалися з 1960 р.

Найбільшого поширення серед КЕП набули покриття з нікеле-
вою матрицею. Електроліти нікелювання не завжди володіють ви со -
кою розсіюючою здатністю і закривають дефектні місця на покри-
ваючих поверхнях. Осадження композиційних покриттів є одним із
вирішень цієї проблеми. КЕП на основі нікелю характеризуються
високою твердістю і зносостійкістю, стійкістю в корозійних середови-
щах і гарним зовнішнім виглядом. З нікелем легко співосаджуються
дисперсні частинки різної природи. В останні роки значна увага при-
діляється нікелевим покриттям, що містять як дисперсну фазу ультра-
дисперсні алмази (наноалмази), фуллерон С60 і фторопласт (тефлон).

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА 
ЯК НАГАЛЬНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ

Баканов О.П.
ІV курс, група ЗХТ-41/14, 

спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих і силікатних матеріалів»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,
к.тел. (044)-424-94-33

Науковий керівник: Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

У сучасному світі безперервна освіта — нагальна потреба.
Суспільне виробництво, та й наука певною мірою, протягом трива-
лого попереднього періоду обумовили сталість структури та зміст
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освіти. Склався тип «кінцевої» освіти, при якій один раз отримані
людиною знання зберігають свою цінність протягом всієї профе-
сійної діяльності. У сьогоднішніх реаліях темпи оновлення техніки
і технології, форм організації праці стали перевершувати темпи
зміни поколінь людей. З’явилися невідомі раніше напрями розвит-
ку науки і технологій, величезним змінам піддалося саме суспільне
виробництво. Зазначені причини потребують постійної зміни зміс-
ту, характеру та спрямованості професійної діяльності. Динамізм
сучасної цивілізації, посилення соціальної ролі особистості, зрос-
таюча гуманізація і демократизація суспільства, інтелектуалізація
праці, швидка зміна техніки і технології припускають заміну фор-
мули «освіта на все життя» формулою «освіта через усе життя».

Постійні і швидкі зміни вимагають безперервної підготовки та
перепідготовки, безперервного навчання і постійної модернізації
вмінь, а отже, і відповідних змін у характері професійних кваліфі-
кацій. Університети сьогодні отримують додатковий шанс вирішаль-
ної ролі в утворенні за рахунок розширення сфери своєї діяльності,
а саме, розвитку безперервної освіти.

Свідченням значимості ідеї безперервної освіти не лише для
України, але і для світової спільноти є факт роботи міжнародних ко -
місій з освіти під егідою UNESCO, проведення різноманітних кон -
ференцій з тематики проблем безперервної освіти, розробка до ку мен -
тів глобального характеру У доповіді Міжнародної комісії з освіти
для XXI століття, яка була представлена UNESCO, сформульовані
чотири принципи безперервної освіти: вчитися пізнавати; вчитися
робити; вчитися співіснувати; вчитися жити. За припущенням
фахівців Міжнародної комісії з освіти, країни, які розділяють ці
принципи, в XXI столітті будуть прагнути до такої моделі освіти, де
б було враховано затребувані таланти та інтелект особистості.
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тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
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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 поверх -
невою енергією. Структурно УДА є ядром (~4–5 нм) з кубічного
алмазу, поміщеним в оболонку з перехідних рентгеноаморфних струк-
тур вуглецю товщиною 0.4–1.0 нм.

Для осадження КЕП нікель-УДА, зазвичай, використовують
класичні сірчанокислі електроліти. Концентрація УДА в електроліті
може доходити до 30 г/л. Експериментальні дані свідчать про позитив -
ний вплив УДА на якість нікель-алмазних покриттів. Композиційні
покриття мають велюровий вигляд від світло-сірого до сірого.
Вміст нанодіамантових частинок 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 типу 3 із концент -
рацією 20 г л–1. Якнайкращими властивостями також володіють
КЕП з частинками типу 3. Їх коефіціенти тертя порівняно з нікеле-
вими покриттями зменшуються з 0.43 до 0.33, а мікротвердість зрос -
тає з 250 до 440 кг мм–2. Слід зазначити, що дані різних авторів за
властивостями КЕП нікель-УДА відрізняються. Показано, що при
вмісті УДА в електроліті 20 г л–1 мікротвердість КЕП досягає 560 кг
мм–2, а їх зносостійкість збільшується в 5,8 разу. Дані покриття
осаджувались при катодній щільності струму ik = 1 A дм–2. Проте при
збільшенні ik до 5 A дм–2 мікротвердість і зносостійкість КЕП знач-
но зростають при менших концентраціях УДА.

Деталі, покриті КЕП-нікель-УДА, можуть служити в 20 разів
довше за деталі з чисто нікелевим покриттям. Нікель-алмазні КЕП
застосовують також для здійснення точкових контактів на дуже
малих поверхнях. При осадженні діамантових шарів з нікелевим
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покриттям на ріжучих інструментах отримують рівномірні КЕП із
умістом частинок від 20000 до 25000 на см2 поверхні. Такого ефекту
не вдається добитися при використанні діамантового синтетичного
мікропорошку (АСМ) в якості дисперсної фази КЕП. Концент -
рація 5–100 г л–1 АСМ приводить до деполяризації, а при великих
концентраціях до пасивації катода. В результаті виникають техно-
логічні ускладнення при осадженні нікель-алмазних КЕП.

Показано ефективність модифікування бором — нікель-алмазних
осадів. Як боровмісну добавку в електроліт вводили декагідрокарбонат
натрію Na3B10H10. Мікротвердість КЕП нікель-В-УДА росте із збіль-
шенням вмісту бору в покритті. Такий ефект спостерігається при кон-
центрації УДА 5 г л–1. При вищих концентраціях УДА (10–20 г л–1)
мікротвердість знижується до 2.7–3.7 Гпа, що, ймо вірно, пов’язане
з деякою нерівномірністю включення наноалмазів у покриття.

Структурні дослідження показали, що впровадження нанодіа-
мантових частинок у нікелеву матрицю приводить до зменшення
розміру зерна, утворенню дислокацій у вигляді клубків і сіток уздовж
меж зерен. Металографічне дослідження поперечного шліфу
покриттів виявило, що КЕП нікель-УДА має стовпчасту структуру.
Відбувається агрегація достатньо крупних частинок у вертикально-
му напрямі, на поперечному зрізі поверхні осаду нікель-В-УДА
разом із крупними частинками спостерігається багато дрібних час-
тинок, які створюють замкнуті ланцюжки, розподілені за всім
обсягом покриття. Збільшення мікротвердості при включенні бору
в нікель-алмазні КЕП, мабуть, пов’язано із зміною морфології оса-
дів — переходом від стовпчастої до ланцюго-розширеної структури.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ПРИВАТНА ОСВІТА —
ПОТРЕБА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Білорусець В.В.
І курс, група ЗНТ-11/17 м, 

спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих і силікатних матеріалів»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. (044)-424-94-33

Науковий керівник: Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Дистанційне навчання (ДН) — індивідуальний процес переда-
чі та засвоєння знань, який відбувається за опосередкованої взає-
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модії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізова-
ному середовищі, яке створене на основі сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. Дистанційна форма навчання в Україні
базується на державних стандартах вищої, професійно-технічної та
загально-середньої освіти і реалізується через систему ДН, яка є час -
тиною освіти України. Кабінетом Міністрів України було затвер-
джено постанову «Про затвердження Програми розвитку системи
дистанційного навчання на наступні роки». Для послідовного ви -
конання цього державного документу було розроблено Положення
про дистанційне навчання. Створено Координаційну раду із комі-
сіями за окремими напрямами з розвитку дистанційного навчання
при Міністерстві освіти і науки України. Згідно з дослідженнями,
в Україні близько 30% навчальних закладів заявили про те, що пла-
нують організувати навчання в дистанційному режимі. Такий роз-
виток системи ДН має відбуватися за всіма напрямами підготовки
студентів у вищій школі. Технічні університети повинні стати цен-
тральною ланкою розвитку вищої технічної професійної освіти ДН.
До ресурсів сучасного дистанційного навчання підготовки інже-
нерних кадрів слід включати інженерні електронні мультимедійні
навчальні курси, віртуальні інженерні лабораторні практикуми на
основі засобів моделювання та віддаленого доступу до реального
навчального і наукового устаткування через Інтернет. При підго-
товці інженерів в рамках дистанційного навчання необхідно також
проведення навчально-виробничої практики для набуття досвіду
професійної діяльності.

Розвиток інформаційно-цифрових пристроїв допомагає створен-
ню можливостей повноцінного навчання і для осіб, які постійно пе -
ре бувають поза стінами ВНЗ, отримують завдання від викладачів і в ці -
лому контактують з ними завдяки новітнім засобам трансляції й
від творення інформації. Перехідний період у створенні ДСН у межах
країни, тому низка питань є недосконалим, що тимчасово знижує
його якість та створює проблему в оцінюванні якості навчального
процесу. Однак, немає сумнівів у тому, що в найближчому майбут-
ньому новітні, наприклад, карбонові процесори та інші винаходи да -
дуть змогу органічно поєднати традиційні та дистанційні засоби, ство -
ривши їх ефективний симбіоз — основу вищої освіти ХХІ століття.
Величезний вплив на суспільство в цілому має також утворення при-
ватної вищої освіти у світі та моделей фінансування цього сектору.

Зростання приватної вищої освіти в усьому світі — одна з най-
виз-начнішних змін за останні декілька десятиріч. На сьогодні
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близько 30% начального процесу в вищій освіті є приватним. Незва -
жаючи на те, що приватна освіта існувала в багатьох країнах —
і тра диційно була домінантною в таких країнах, як Японія, Пів ден на
Корея та Філіппіни — вона становила незначну частину в інших
дер жавах. Сьогодні приватні заклади вищої освіти, багато з яких
були створені для одержання прибутку чи часткового прибутку,
є сектором, який найшвидше розвивається у світі. Країни, які ма -
ють понад 70% приватних закладів, включають Індонезію, Японію,
Філіппіни та Корею. Приватний сектор надає освіту більше ніж
половині студентів у таких країнах, як Мексика, Бразилія, Чилі.
Розвиток приватних університетів швидко поширюється в Цент -
ральній і Східній Європ, країнах колишнього Радянського Союзу
тощо (табл.).

Таблиця
Частка приватних ВНЗ у системах вищої освіти різних країн

ФАХІВЦІ В ГАЛУЗІ НАНО 
ПОВИННІ КОШТУВАТИ ДУЖЕ ДОРОГО

Болюх О.С.
ІV курс, група ХТ-41/14, 

спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих і силікатних матеріалів»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. (044)-424-94-33

Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

В ХХІ столітті у багатьох країнах діють спеціальні програми
з нанотехнологій та наноматеріалів. Відповідна спеціалізація від-
крита в Університеті «Україна». У навчальних програмах є блок
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базових дисциплін, які вивчають студенти приблизно до третього
курсу, а також блок спеціалізованих дисциплін. У базовий блок вхо-
дять курси з фізики, хімії наноматеріалів; квантовій оптиці, елект ро -
ніці, механіці; методів і приладів для дослідження наноматеріалів;
гідродинаміці та процесам на поверхні. Спеціалізовані дисципліни —
це комп’ютерне і чисельне моделювання наноструктур, фізичні
основи нанотехнологій, теплові процеси в наноструктурах і курс,
який називається «Економічні і технологічні перспективи нанотех-
нологій». Ці курси читають провідні професори, а та кож фахівці
Національної академії наук України. Студенти проходять практику
в галузевих інститутах та інститутах НАН України.

Важливим залишається питання місця роботи майбутніх ви пуск -
ників. Слід звернути увагу на дві умови, які визначають ситуацію на
ринку праці для наших фахівців. Сьогодні в Україні практично
немає власних нанотехнологій, є лише нанодослідження. Крім
того, наша індустрія практично не готова впроваджувати нанотех-
нологічні розробки. За винятком декількох показових розробок, які
регулярно демонструють на різних виставках. Країні потрібні фахів -
ці для розробки проектів в галузі нанотехнологій. До цієї роботи
випускники вузів не готові. Для цього обов’язкові знання в області
технологічного менеджменту в наноіндустрії.

У США попит на випускників, які спеціалізуються в галузі
нано зріс за останні 5 років приблизно в 12 разів. Можливо, у нас
такого прогресу не буде, але в 3–5 разів попит зросте найближчими
роками. Зараз багатьом нашим компаніям і крупним корпораціям,
які хотіли б займатися нанотехнологіями, не вистачає фахівців. Такі
співробітники повинні коштувати дуже дорого, інакше на їх місця
прийдуть напівосвічені та непрофесійні люди і наша наноіндустрія
не почне розвиватися, як це відбувається в інших країнах.
Наприклад, випускники Віденського або Мюнхенського універси-
тетів, які спеціалізуються в галузі нанотехнологій, отримують від
40 тисяч євро в рік.

Нанотехнологічна освіта в Україні має недоліки, які не дозво-
ляють оцінювати нинішніх випускників. По-перше, вони не мають
певної підготовки, зокрема, з метрології. Ми сподіваємося, що піс ля
трьох років освоєння базових курсів і практики на сучасному на -
вчальному устаткуванні наші студенти досягнуть рівня, достатнього
для того, щоб стажуватися в Європі, США тощо. Необхідно набути
експериментальний досвід, проводити студентський обмін з іно-
земними вузами, брати участь в міжнародних проектах.
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Сьогодні мало знають за кордоном молодих українських фахів-
ців із нанотехнологій. Публікацій наших майбутніх випускників
в західних наукових журналах абсолютно недостатньо для надбан-
ня популярності. За підрахунками фахівців, зокрема, в енергетиці
через п’ять років буде потрібно приблизно в 10 разів більше фахів-
ців, які спеціалізуються в області наноенергетики і наноматеріалів.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ШКОЛЯРІВ, СЛУХАЧІВ ТЕХНІКУМІВ, КОЛЕДЖІВ

ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ

Будник Д.О.
ІV курс, група ЗХТ-41/14, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. (044)-424-94-33
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Для забезпечення неперервності професійної освіти «школа-
вуз» та можливості скоротити різницю між навчальними планами
та програмами підготовки спеціалістів по нанотехнологічним
напрямкам необхідна розробка та реалізація концепції викладання
сучасних знань з нанотехнологічної тематики в закладах основної
та середньої освіти.

В розробці елективного курсу «Введення в нанотехнології»
описана концепція сучасних знань з даної тематики. Основна ідея
авторів даної публікації — природне розділення галузі знань на еле-
менти переважно фізичного, хімічного та біологічного змісту. На
їхню думку, «такі предметні модулі, які розглядають нанотехнології
з позиції шкільних курсів природничих дисциплін, мають єдину
дидактичну основу та виконують три функції:

– надбудова профільного навчального предмету (фізика, хімія,
біологія), яка перетворює його в поглиблений;

– розвиток змісту одного з базових навчальних предметів, ви -
вчення якого здійснюється на мінімальному загальноосвітньому рівні;

– задоволення пізнавальних інтересів учнів в різноманітних
галузях науки та людської діяльності».

Авторами також розроблені програми навчальних модулів
«Введення в нанотехнології» з фізики, хімії, біології для 10–11 кла-
сів, кожна розрахована на 32 академічні години. Модулі, які в неї
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входять мають організаційну блочну структуру з обов’язковим
набором блоків (загальна тривалість 16 г) та блоків за вибором
(варіативна частина). Варіативна частина включає в себе як міні-
мум чотири альтернативних блоки тривалістю не більше 4 навчаль-
них годин кожний та може бути розширений за рахунок додавання
будь-якої кількості авторських блоків з тематики нанотехнологій.
Змістова частина навчальних модулів «Введення в нанотехнології»
з фізики, хімії та біології розроблена у вигляді елективних курсів та
представлена трьома навчальними посібниками, матеріали якої
викладені в єдиному стилі у відповідності з традиційним форматом
шкільних підручників.

КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ
НІКЕЛЬ — ФУЛЕРЕН С60 І НІКЕЛЬ — ФТОРОПЛАСТ

Бушма О.І.
ІV курс, група ЗХТ-31Е/17, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. (044)-424-94-33
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Фуллерен С60, що має замкнуту оболонку при ненасиченості
зв’язків, здатний легко і оборотно приймати електрони. Проте
молекули фуллеренів гідрофобні й розчинні тільки в неполярних
розчинниках. Для отримання КЕП суспензію фуллерена підлива-
ють до сірчанокислого електроліту нікелювання. Поляризаційні
криві осадження нікелю і КЕП нікель — С60 показують, що введен-
ня в електроліт частинок фуллерена полегшує катодний процес.
КЕП виділяється при менш негативних значеннях Е, чим чистіше
нікелеве покриття у всій вивченій області потенціалів. Фуллерен
С60, будучи акцептором електронів у розчині електроліту, схильний
до придбання негативного заряду. Це повинно сприяти адсорбції на
ньому катіонів нікелю, що зрештою дисперсні частинки, рухаю-
чись до катода, вбудовуються в кристалічну решітку осаду. Час -
тинки фуллерена, вбудовуючись в осад, визначають його подальше
зростання. Аналіз КЕП нікель — С60 методом вторинно-іонної мас-
спектрометрії показав наявність у них вуглецю і зв’язків С-Н.
Очевидно, в процесі електроосадження частинки фуллерена гідру-
ються катодним співрозряджаючимся воднем.
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Дисперсні частинки фуллерена трохи підвищують потенціал
і відповідно зменшують струм активного анодного розчинення
композиційних покриттів. Потенціали початку пасивації нікелю
і нікелю — С60 близькі. Характерною особливістю анодної ПДК
КЕП нікелю — С60 є істотне розширення пасивної області. Кое -
фіцієнт тертя ковзання КЕП нікелю — С60 у порівнянні з чистими
нікелевими осіданнями зменшується з 0.34 до 0.10.

Формування КЕП даного типу з електроліту Уоттса ускладнене.
Молекула політетрафторетилена (ПТФЕ) має форму спіралі, що ство-
рює циліндр із щільною зовнішньою оболонкою з електронегативних
атомів фтору. Тому частинки ПТФЕ гідрофобні і схильні до коагуляції
в об’ємі сульфатних розчинів під дією атракціонних Ван-дер-ваальсо-
вих 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 осадження КЕП нікелю — ПТФЕ вести із сульфа-
матного електроліту, то в покриття включається до 20% дисперсної
фази, а якщо із сульфатного — то лише 4–8%. У процесі осадження
КЕП з ацетатних розчинів у приелектродному шарі відбувається елек-
трокоагуляція частинок фторопласта, обумовлена виникненням дис-
персійних сил між частинками. Дана агрегація залежить від рН при-
електродного шару, складу електроліту і режиму електролізу. Для
підвищення стійкості ПТФЕ в приелектродному шарі при осаджен-
ні КЕП в ацетатні електроліти вводять неіоногенні ПАВ.

Для осадження КЕП нікель-фторопласт запропоновано аце -
тат ний електроліт складу (моль л-1): NiCl2 6H2O 0.05, Ni(CH3COO)2·
·4H2O 0.6, CH3COOH 0.2. Покриття, отримані з даного електроліту,
характеризуються рівномірним розподілом частинок ПТФЕ, вони
мають на 25–30% вищу корозійну стійкість, а їх трибологічні харак-
теристики поліпшуються в 2–3 рази порівняно з чистими нікелеви-
ми покриттями.

Проаналізовано синергетичний ефект зносостійкості і антиф-
рикційних властивостей КЕП нікель-борфторпласта. Після термо-
обробки в покриттях виявляються фази твердої компоненти Ni,
Ni3B, Ni2B і фаза змащувальної компоненти фторопласт.
Властивості КЕП нікель-бор-фторопласт поліпшуються порівняно
з розрахованими за аддитивною моделлю (позитивний синергетич-
ний ефект). Синергізм твердої (NіB) і змащувальної (ПТФЕ) ком-
понент КЕП полягає в концентрації змащувальних фаз на поверхні
тертя, що підвищує стійкість покриттів до зносу.
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ВИКОРИСТАННЯ АМАЛЬГАМНОГО ТА
ГРАВІТАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПЕРЕРОБКИ

ЗОЛОТОВМІСНИХ РУДНИХ КОНЦЕНТРАТІВ

Гавага В.В.
ІІ курс (магістр), група НТ-21/17, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. 424-94-33
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Більшість існуючих технологічних схем переробки різних типів
золотих руд включають отримання двох продуктів — гравітаційних
і флотаційних концентратів, що характеризуються порівняно низьким
вмістом золота — від 40 г/т до декількох кілограмів. Вони відрізня-
ються мінеральним і гранулометричним складами зерен і присутніх
частинок золота. Гравітаційні продукти представлені частинками
величиною 3 мм; флотаційні — частинками менше 0,2 мм. Міне ра ло -
гія концентратів вирізняється великою різноманітністю. Гравіта -
цій ні продукти містять вільне золото у вигляді порівняно великих
частинок (до 0,3 мм), а також його асоціати з кварцом. В інших
випадках гравітаційні продукти характеризуються високим вмістом
переважно сульфідів феруму і кольорових металів, де золото при-
сутнє у вигляді тонких включень. При цьому в матеріалах містить-
ся вільне золото і золото в зростках порівняно великих розмірів.
Дані матеріали піддають «доведенню» до кондиції афінажних ви -
робництв за вмістом цільових металів (від одиниць до десятків від-
сотків) і супутніх домішок (особливо сірки, миш’яку тощо).

Гравітаційні і флотаційні концентрати поділяють на золотопі-
ритні (вміст піриту від 25% до 75%), золотомідні, що містять пірит,
халькопірит, борніт, халькозин, ковелін та інші (вміст міді від 2% до
18%), золотосурм’яні, що містять антимоніт, піраргірит тощо; золо-
тополіметалеві, що містять сульфіди купруму, плюмбуму, цинку
тощо; золотовуглисто-сульфідні, що містять вуглисті сланці; а та -
кож золотомиш’якові, що містять, насамперед, арсенопірит (кон-
центрація миш’яку від часток до 20%), а також пірит.

Метод амальгування вільного золота
Залежно від вмісту великих часток вільного золота і супутніх мі -

неральних форм, існує ряд прийомів і методів переробки вказаних
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типів матеріалів. Щодо золотокварцових гравітаційних концентратів
до останнього часу використовували метод амальгамування віль -
ного золота, у багатьох випадках здійснюваний з попутним дозмен-
шенням матеріалу. В основі методу лежить здатність ртуті селектив-
но змочувати золото з утворенням амальгами. Процес складається
з таких стадій: змочування золота ртуттю, дифузії ртуті в золото,
утримування сольватованих частинок в об’ємі розплавленої ртуті.
Спосіб добре реалізується за наявності в руді вільного високопроб-
ного золота. Для золота, що утворює асоціати з сульфідами металів,
амальгамування практично не можна здійснити.

Гравітаційні методи
Гравітаційні сульфідні продукти збагачують гравітаційними ме -

тодами, наприклад, розділенням на концентраційних столах. Процес
здійснюють у декілька стадій, кожна з яких супроводжується до -
зменшенням отримуваного продукту. Досвід гравітаційного дове -
дення концентратів осадження дає змогу отримати «золоту головку»
із вмістом 0,4–0,6% золота, яку направляють на плавку з флюсами.
Для малосульфідних і сульфідних концентратів ефективна комбі-
нована схема перезбагачення, яка грунтується на гравітаційному
доведенні з подальшим перечищенням флотацією хвостів гравіта-
ції. Вказані операції дають змогу скоротити кількість матеріалу, що
залучається до гідрометалургійного процесу ціанування.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Грицаєнко С.В.
ІV курс, група ЗХТ-41/14, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. (044)-424-94-33
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Загальновизнано, що перспективи наноіндустрії в Україні бу -
дуть визначатися здатністю вищої школи організувати підготовку
спеціалістів в галузі наноматеріалів та нанотехнологій. Це серйозна
задача, але, на жаль, рівень підготовки абітурієнтів сьогодні доволі
низький, чому сприяє стиль отримання інформації через телеба-
чення, Інтернет або газети, які в наш час занадто орієнтовані на
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зовсім інші життєві цінності. Саме у вищих навчальних закладах
існує унікальна можливість виховання спеціаліста, передачі знань,
навичок та досвіду провідних вчених.

Однією з ефективних форм структурного підрозділу в універ-
ситетах для організації науково-дослідних робіт є науково-освітній
центр (НОЦ). Необхідність міждисциплінарної підготовки спеціа-
лістів в галузі нанотехнологій потребує підключення до освітнього
процесу усіх НОЦ, які входять в структуру університетів, а також
кафедр, які реалізують підготовку з таких дисциплін, як фізика,
хімія, математика, електротехніка та машинобудування.

Розробка навчальних програм, на базі яких можна здолати між-
дисциплінарний розрив, — шлях, який дозволить зайняти одну з про -
відних позицій по підготовці висококваліфікованих спеціалістів,
які зможуть працювати на сучасному рівні в галузі нанотехнологій.

Персональна взаємодія відіграє дуже велику роль. Тому в рамках
НОЦ необхідна співпраця та взаємодія школярів, студентів, на уков -
ців. Досягнення певного результату можливо, коли існує безпосе-
редній зв’язок між лабораторією, яка проводить фундаментальні
дослідження, та певною групою або групами, які займаються засто-
суванням цих фундаментальних досліджень. 

Основне завдання вуза — підготувати нових спеціалістів, які
зможуть відновити середню ланку, а потім прийти на зміну старшо-
му поколінню та заповнити нішу нанотехнологій.

ВИКОРИСТАННЯ ПРЯМОГО ВИЛУГОВУВАННЯ ЗОЛОТА
ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ЗОЛОТОВМІСНИХ РУДНИХ

КОНЦЕНТРАТІВ

Грубський В.В.
ІІ курс (магістр), група НТ-21/17, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,

к.тел. 424-94-33
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Відомі прийоми прямого вилуговування золота з рудних кон-
центратів ціануванням за надлишкового тиску кисню і підвищено-
го вмісту ціанідів у системі. Це можна реалізувати, наприклад, при
автоклавному оформленні процесу. Для промислового інтенсивно-
го ціанування гравітаційних концентратів використовували 30%
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розчин NaCN, температуру 30–35 °С і активне перемішування про-
тягом 17 годин з подачею в пульпу кисню, витрата якого становила
10 л/хв. Золото і срібло, які накопичуються в ціанистих розчинах,
можна вилучати цементацією цинковим пилом, а також сорбцією
на активованому вугіллі або синтетичних сорбентах з подальшою
десорбцією у водні середовища і виділенням металів з розчинів,
наприклад, електрохімічним відновленням.

Ефективним виявилося застосування тіокарбамідного кислого
вилуговування для вилучення золота з огарків відпалу сульфідних
концентратів флотацією, що забезпечило вилучення металу на рів -
ні 94–95%. Показано переваги кислого карбамідного вилуговуван-
ня золота і срібла з рудних концентратів порівняно з ціануванням:
вища швидкість розчинення металів (у 10 разів), незначний вплив
сторонніх йонів металів і неметалів на активність тіокарбаміду та
мала питома витрата реагентів. Для виділення золота з тіокарбамід-
них розчинів використовують такі прийоми: обробка лугом з метою
розкладання тіокарбамідних сполук, цементація золота і срібла
алюмінієм, катодне відновлення металів, сорбція.

Окрім ціанистих і тіокарбамідних середовищ при вилужуванні
золота і срібла з рудних матеріалів, зокрема огарків окисного роз-
кладання, використовують водні розчини тіосульфату амонію в при -
сутності сульфату двовалентної міді, а також кисню повітря. Прове де -
но випробування аміачно-тіосульфатного вилуговування для продуктів
ряду родовищ. Вилучення золота становило 95%, срібла — 90%.

Є інформація про використання окисного вилуговування золо-
та і срібла з гравітаційних і флотацій концентратів мінеральними
кислотами та солями з використанням як окисника молекулярного
хлору, гіпохлориту, нітратної кислоти, кисню. Як комплексоство-
рювачі для благородних металів використовували хлорид-, нітрат-
йони тощо.

На підставі численних досліджень для підвищення ефективнос-
ті переробки сульфідних золоторудних концентратів запропонова-
но ряд методів їх підготовки: механічне активування з подальшим
окисним розкладанням основи в кислих і лужних середовищах, бак -
теріальне розкладання основи, окисне випалення (одно- і двоста-
дійне) з подальшим вилуговуванням золота і срібла з огарків у ціа нисті
середовища, а також окисне випалення з подальшою плавкою огар-
ків на мідний або свинцевий сплави; плавка сирого (необпаленого)
концентрату на залізистий штейн; і, нарешті, окисне випалення з по -
дальшим вилученням золота з огарка методом хлоридосублімації.
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Попередня підготовка концентратів до вилуговування ціануван-
ням, ґрунтується на механічній активації окисних перетворень за
участю кисню повітря та інших реагентів, що вводяться. Меха но -
активацію проводять в умовах сухого і мокрого подрібнення мате-
ріалу в енергонапружених планетарних млинах. Активація супрово -
джується деформаціями кристалічних структур мінеральних зерен
з одночасною дією на них окисників, і, насамперед, кисню повітря.
Разом з киснем використовують манган диоксид, нітрати металів,
хлориди. Активаційна підготовка концентратів забезпечує подаль-
ше ефективне вилуговування золота і срібла (90–98%) зі стійких
піритових та арсенопіритних продуктів.

КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ
НІКЕЛЬ — СПОЛУКИ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ,

МОЛІБДЕНУ ТА КРЕМНІЮ

Гулий В.В.
ІV курс, група ЗХТ-41/16Е, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. (044)-424-94-33
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Великий інтерес дослідників викликають функціональні влас-
тивості композиційних покриттів. Такі властивості КЕП, як твер-
дість, електричний опір і стійкість проти корозійної дії, залежать від
стану міжкристалітних меж між зернами дисперсної фази і металевою
матрицею. Високою корозійною стійкістю володіють неорієнтовані
нанокомпозиційні нікелеві покриття з частинками корунду. Час тинки
Al2O3, включаючись у нікелеву матрицю, екранують її поверхню і за
рахунок цього гальмують корозію. Аналогічний ефект спостеріга-
ється при використанні SіC як дисперсної фази. Показано, що ніке-
леві покриття володіють дуже високою зносостій кістю і твердістю,
якщо в них включаються нанорозмірні частинки. Застосування
імпульсного струму при осадженні КЕП нікелю — нанорозмірного
SіC дозволяє підвищити швидкість вбудовування дисперсних части-
нок у покриття і знизити їх внутрішню напругу. За допомогою по пе -
редньої 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 у частинку
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нікелю а, отже, і швидкість убудовування, при низькій щільності
струму визначається адсорбцією, а при високих — транспортом
час тинок другої фази. У присутності частинок SіC в електроліті
збільшується вихід за струмом нікелю, проте, ступінь текстуруван-
ня 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 нікель — SіC покриттів свідчить, що
об’ємний зміст дисперсної фази за товщиною осаду нерівномірний
і міняється від 37% у нижніх шарах до 14% у верхніх. Проте, засто-
сування КЕП нікель — SіC підвищує ресурс роботи циліндрів дви-
гунів внутрішнього згорання за допустимим зносом у 2–2,5 ра зу.
Твердість нікелю — SіC покриттів зростає при збільшенні темпера-
тури електроліту. Для зниження кое фіцієнта тертя і підвищення
зносостійкості КЕП нікель — SіC і ні кель — Al2O3 в електроліт
може бути додатково введена дисперсна фаза дисульфіду молібдену.

При співосадженні нікелю з MoS2 отримують покриття, що са -
мозмащуються. Вміст дисульфіду молібдену в композиційних по -
криттях, осаджених із фторборатного електроліту, досягає 35.5%,
але із зростанням рН і температури електроліту ця кількість знижу-
ється. Ефект сухого мастила виявляється також при включенні в ні -
келеві покриття графіту і нітриду бору, причому використання
останнього є найбільш ефективним.

КЕП на основі нікелю з дисперсною фазою з оксиду і нітриду
кремнію у всіх випадках більш зносостійкі, ніж чисті нікелеві по -
криття. У процесі осадження КЕП вищезгаданих типів дисперсні
частинки більш рівномірно вбудовуються в металеву матрицю при
циркуляції електроліту в осередку. Включення в осад дисперсної
фази хрому або кремнію зменшує інтенсивність зношування ніке-
левих покриттів у 2–4 рази. Найбільшу зносостійкість має КЕП ні -
кель — Si, що пройшли дифузійний відпал і містять виділення нової
твердої фази Ni3Si. Підтверджено, що КЕП нікель — Si мають висо-
ку зносостійкість і твердість.

Існує інформація нікель-полімерним КЕП. Поліфенилметилен
краще захищає нікелеві покриття від корозії, ніж полівінілхлорид
при меншому вмісті в електроліті частинок дисперсної фази. Для
збільшення корозійної стійкості нікелевих осадів в електроліт вводять
ліофільну зольфторовмісну полімерну суспензію. Якщо в сульфатний
електроліт нікелювання додати e-капролактат, що інгібірує катодну
реакцію, то на катоді формується нікель — полімерне покриття.
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РОЗКЛАДАННЯ ЗОЛОТОВМІСНИХ РУДНИХ
КОНЦЕНТРАТІВ У КИСЛИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Дорофєєв А.Д., ІІ курс (магістр), група НТ-21/17, 
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ», 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. 424-94-33

Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Окисне розкладання сульфідної складової в кислих середови-
щах проводять із застосуванням водних розчинів сірчаної кислоти
(20–30 г/л) і використанням кисню повітря як окисника. Можливе
здійснення процесу із застосуванням гомогенних окисників, на -
приклад, сполук Fe (III) або Mn (IV).

На основі термодинамічних досліджень встановлено, що од -
ним із продуктів реакцій розкладання сульфідів у кислих середови-
щах є елементарна сірка:

FeS2 + 0,5O2 + H2SO4 = FeSO4 +2S + H2O (1)
FeS2 + Fe2(SO4)3 = 3FeSO4 +2S (2)
FeS2 + Mn(SO4)2 = FeSO4 + MnSO4 +2S (3)
При переробці арсенопіритних концентратів установлена

нижча швидкість окиснення і вищий порядок реакції за киснем для
піриту порівняно з арсенопіритом. Тому при виборі параметрів ав -
то клавного вилуговування враховували можливість досягнення
високої швидкості окиснення піриту як найбільш стійкого сульфіду.
Недостатній ступінь вилучення золота з кеків окисного автоклав-
ного вилуговування арсенопіритних концентратів ціануванням
обумовлена неповним розкладанням піриту, але не арсенопіриту.

При випробуванні технології автоклавного розкладання піри-
тових і арсенопіритних золотих концентратів з подальшим відді-
ленням кеків і їх сорбційним вилуговуванням встановлено можли-
вість вилучення золота з початкових продуктів на 90–95%. 

Розкладання сульфідних мінералів у кислих водних розчинах
з використанням сульфатних сполук сполук Fe (III) i Mn (IV) як
окисників показало, що спрямоване регулювання концентрації
водорозчинних окисників і pH середовища дає змогу вирішувати
завдання розкладання початкових мінералів у м’якших умовах, ніж
за використання кисню. Зокрема, застосування ферум сульфату дає
змогу знизити температуру процесу розкладання сульфідних міне-
ралів до 80–95 °С і скоротити тривалість процесу в 1,5–2 рази.
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В результаті технологічних випробувань розкладання піритових
і арсенопіритних концентратів у кислих розчинах Fe (III) і Mn (IV)
досягнуто розкладання сульфідних сполук з отриманням елемен-
тарної сірки, а також сульфатів феруму і арсенатів. Надлишок окис-
ника дає змогу отримувати миш’як у п’ятивалентному стані і на -
копичувати його в системі у вигляді важкорозчинного ферум
арсенату. З отримуваних золотих кеків розкладання сульфідів золо-
то ефективно вилуговується в ціанисті розчини.

Гідрометалургійне розкладання сульфідних концентратів про-
водять в апаратах, що працюють під тиском або без нього з обов’яз-
ковим активним перемішуванням фаз. У разі залучення гравітацій-
них продуктів до переробки, операції гідрохімічного розкладання
часто передує доподрібнення матеріалу.

Розкладання мінералів основи в лужних середовищах з вико-
ристанням кисню як окисника відбувається з утворенням сполук
арсену і сульфуру у вищих ступенях окиснення з накопиченням
у лужних розчинах натрій сульфатів та арсенатів. Крім того, про-
дуктами реакцій є гідроксиди, насамперед, Fe(ОН)3. Хімізм проце-
су описується такими рівняннями:
2FeAsS + 10NaOH + 7O2 = 2Fe(OH)3 + 2Na2SO4 + 2Na3AsO4 + 2H2O (4)
2FeS2 + 8NaOH + 7,5O2 = 2Fe(OH)3 + 4Na2SO4 + 2H2O (5)

При вилуговуванні арсенопіриту паралельно з арсенатами
утво рюються арсеніти. Продуктами реакції розкладання є сульфати
феруму і магнетит, але їх вихід не перевищує 2,5%. 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

Жуков І.М.
ІV курс, група ЗХТ-41/14, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,

к.тел. (044)-424-94-33
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Щоб наукова та освітня діяльність в галузі нанотехнологій була
ефективною, необхідно враховувати, що держава інвестує кошти
в перспективні виробничі проекти. Отже, найбільший попит буде
на спеціалістів, які вирішують прикладні завдання, використовую-
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чи сучасні дослідницькі технології та методики роботи на профіль-
ному науково-технічному обладнанні. Підготовка таких спеціалістів
припускає створення системи безперервної освіти, яка дозволить
не тільки забезпечити наукові та виробничі організації та підприєм-
ства нанотехнологічної галузі необхідними кадрами, але й здійсню-
вати їх постійне вдосконалення, домагаючись необхідного рівня.
Для цього необхідно створювати систему підвищення кваліфікації
професорсько-викладацького складу, яка забезпечить навчальний
процес, побудований на активному застосуванні в навчанні висо-
котехнологічного обладнання.

В наш час одним з головних бар’єрів на шляху широкого впро-
вадження виробів, створених з використанням нанотехнологій, є про -
блема їх комерціалізації: «…це питання стає все більш важливим, чим
більше з’являється нових розробок у сфері наноіндустрії». Успіх
комерціалізації залежить від професіоналізму та досвіду того, хто
безпосередньо виконує роботу. Інтерес до наноіндустрії підвищу-
ється, але в цій галузі мало підприємців і, по суті, поки відсутні гра-
мотні менеджери та маркетологи.

В Україні, як відмічають спеціалісти, доволі багато організацій,
які мають нанонаробки високого ступеня готовності, але немає від-
повідних спеціалістів та досвіду ведення бізнесу на відкритому ринку.
Тому значне місце в перспективних планах розвитку університету
мають займати програми підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу, співробітників вуза, спеціалістів та керівників
підприємств далекосхідного регіону. Для цього необхідно розроби-
ти та впровадити програми підвищення кваліфікації по конкрет-
ним професійним аспектам, по організаційно-методологічним та
психолого-педагогічним проблемам. Для ефективної підготовки
кадрів в галузі наноіндустрії необхідно також створення системи
організації та супроводу маршрутного навчання при підвищенні
кваліфікації кадрів.

Важлива і система розробки підвищення кваліфікації вчителів.
Програма відповідних курсів по навчальними модулями «Введення
в нанотехнології», структура яких сформована із інваріантних та
варіативних блоків. Ядро програми складають питання, пов’язані
з об’єктами нанотехнологій. В змістове ядро програми входить та -
кож методичний блок, в якому обговорюються загальні підходи та
провідні методологічні ідеї, які можуть бути реалізовані в електив-
ному курсі. Варіативні блоки характеризуються специфікою освітніх
дисциплін (фізики, хімії, біології) та припускають розгляд методів
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та проблем нанотехнологій з позицій різних методологій та поня-
тійного апарату. Програма апробована в рамках експертно-мето-
дичного семінару підвищення кваліфікації та перепідготовки робіт-
ників освіти. У ній описані також педагогічні інструменти для
проектування та викладання навчального курсу «Введення в нано-
технології» з використанням елементів дистанційного навчання.

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ДЕНДРИТНИХ
ВОЛЬФРАМОВИХ ОСАДІВ З ЙОННИХ РОЗПЛАВІВ 

Казаков Л.Б.
ІІ курс (магістр), група НТ-21/17, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. 424-94-33
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

При електролізі вольфрамовмісних розплавлених солей дуже
часто утворюються дендритні осади вольфраму. Їх виникнення обу-
мовлено втратою стійкості фронту росту окремого кристалу чи
зерна суцільного осаду по мірі їх збільшення і переходу до дифузій-
ного (або омічного) контролю росту. Чим менше ускладнена
доставка речовин до катода, тим пізніше відбуватиметься перерос-
тання кристалів у дендрити. Цьому сприяє, наприклад, інтенсивне
перемішування. Дендрити, як і монокристали, ростуть в умовах
слабкого пасивування, тобто при електролізі розплавів з малим
вмістом нерозчинних в осаді домішок, які співосаджуються. Такі
умови, зазвичай, реалізуються в рафінувальних ваннах з розчинни-
ми анодами і металом, який осаджується.

Для вольфраму, як металу з об’ємноцентрованою кубічною крис -
талічною граткою, основною формою дендритів є дендрити з на -
прямком росту <111>. Як правило, останні являють собою двійни-
кові кристали з площинами двійникування, які перетинаються
<112>. В огранці дендритів залежно від умов електролізу переважа-
ють площини <110> і <112>.

Запатентовано спосіб отримання великокристалічного ден-
дритного осаду вольфраму з виходом за струмом до 100% і чистотою
99,8–99,99% з розплаву CaCl2 — CaO — WO3 (або нижчі оксиди
вольфраму, або CaWO4). Розмір кристалів може бути зменшено вве-
денням в електроліт боратів, фосфатів, карбонатів або силікатів,
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однак тоді утворюється більш забруднений вольфрам. Описаний
спосіб можна використовувати і для рафінування вольфраму.

Розроблена і випробувана технологія отримання великокриста -
лічного вольфраму з розплаву NaCl — NaF — KАlF4, в який вводять
вольфрамовий концентрат. Одержаний метал дешевший від термічно
відновленого. Умови осадження дендритів досягаються та кож в ра -
фінувальних ваннах: KCl — NaF — WCl6 і Na4P2O7 — NaCl — WO3.
При цьому вольфрам очищується від Al, Ti і Cr. Для осадження
великокристалічного вольфраму запропоновано фторборатний
розплав NaBF4 — Na2O(BF3)4 — WO3.

Розглянуто деякі особливості одержання вольфраму з розплаву
NaCl — NaPO3 — CaWO4. Додавання в розплав 5% NaF дає змогу
збільшити розчинність CaWO4, що сприяє утворенню дрібних ден-
дритів вольфраму з виходом за струмом 41%.

Дослідження дендритних осадів, в основному, проводять у трьох
напрямках: вивчення розмірів кристалів залежно від умов електро-
лізу, морфології і швидкості росту. Аналіз літературних даних пока-
зав, що розміри дендритів і ступінь їх розгалуженості визначаються
концентрацією сполуки осадженого металу, кількістю електрики,
витраченої на ріст осаду, і температурою. Збільшення концентрації
сполуки металу, який осаджується, і підвищення температури елект -
ролізу викликають збільшення дендритів (потовщення стовбура
і гілок дендрита, збільшення відстані між гілками). Зміна темпера-
тури часто впливає і на форму дендритів. Основним чинником, що
визначає тип, форму і будову дендрита, є структура кристалічної
гратки. Швидкість росту дендрита зростає при збільшенні перена -
пруги, яка складається з перенапруг перенесення речовини, акти-
ваційної перенапруги і фазової перенапруги. За певної перенапру-
ги швидкість росту дендрита зростає зі зростанням концентрації
сполуки металу, що осаджується.
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Порошкові осади складаються з дрібних частинок в основному
неправильної (іноді дендритної) форми. Вони або зовсім не зчепле-
ні з катодом і між собою, або утворюють слабо зчеплені конгломе-
рати типу губки, що при відмиванні від електроліту розпадаються
на складові частинки. Існує дві причини утворення таких осадів:
високий рівень пасивування кристалів, які ростуть, аж до повного
блокування їх поверхні і вторинне відновлення йонів металу, який
осаджується, субіонами інших металів (найчастіше лужних та луж-
ноземельних).

Порошкові вольфрамові конгломерати на катоді — поширений
тип осадів. Зазвичай це осади при електролізі у ваннах з нерозчин-
ними анодами. Губчасті осади можна отримати також у початковий
період електролізу, коли електроліт містить ще значну кількість
домішків. Причиною утворення порошкових осадів при електролі-
зі ванн з розчинним анодом може бути співосадження неметаліч-
них фаз, які виникають у результаті самого катодного процесу.
Привертає увагу, що початкова густина струму, при якій відбуваєть-
ся перехід від дендритних осадів до губчастих, як правило, вища від
графічної дифузійної.

Систематичні дослідження залежності гранулометричного
складу зерен вольфраму від умов електролізу проведені в боратних
і пірофосфатних розплавах, що містять (Fe, Mn) WO4 і WO3. Вста -
новлено, що середній розмір зерен зменшується при збільшенні
густини струму і зниженні температури та концентрації. Згодом ці
закономірності були підтверджені багатьма дослідниками.

Вольфрам можна отримати з хлорид них розплавів електролі-
зом хлориду вольфраму, розчиненого в хлоридах лужних або луж-
ноземельних металів. Утворений у вигляді губки метал далі очища-
ють від солей відгонкою галогенідів у вакуумі, видаленням солей за
допомогою органічних розчинників, розчиненням солей у дисти-
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льованій воді. Губчастий вольфрам брикетують і переплавляють
у злитки в середовищі аргону.

Описано одержання вольфраму з фосфатно-боратно-хлорид-
ного електроліту Na4P2O7 — NaCl — Na2B4O7. Вольфрам вводиять
у ванну у вигляді WO3 або CaWO4. Продукт утворюється чистіший
при введенні в електроліт невеликих кількостей B2O3, CaF2, ZnO.
Розміри отримання частинок металу, трохи більші, ніж це потрібно
для порошкової металургії. Чистота вольфраму 99,9% і більше.

Порошкові осади можна отримувати з мінеральних солей
CaWO4, MnWO4 і FeWO4. Попередньо декантацією відокремлюють
металовмісну верхню галогенідну фазу від нижньої силікатної
фази, що містить домішки. Галогенідну фазу піддають електролізу
при температурі 1023–1223 К і катодній густині струму 0,5–3 А/см2.
В отриманому металі міститься 99,5% W.

При використанні способу двостадійного електролізу (елект ро лі -
тичного відновлення шеєлітового концентрату у фторидному електро -
лі ті і електрорафінування продукту відновлення у хлоридно-фторид-
ному електроліті) утворюється чистий вольфрамовий порошок. Цікава
ідея отримання дисперсних вольфрамових порошків електровіднов-
ленням важкорозчинних сполук у розплавах NaCl — CaCl2 — WO3.

Основні закономірності вторинного відновлення з отриман-
ням порошків (у тому числі і вольфрамових) доводять, що вторин-
не відновлення субіонами відбувається в товщі дифузійного шару
на відстані від катода. При цьому зона відновлення тим ближче до
катода, чим нижча катодна густина струму, і тим імовірніше по -
трапляння частинки металу, що утворилася на катод.

СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ —
ПІДҐРУНТЯ РОЗРОБКИ НОВІТНІХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Корнієнко М. О.
Магістрант I курсу, група КІ-17м, 

спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,
ДВНЗ «Криворізький національний університет», к.тел. 0966565407

Науковий керівник: Хоцкіна С. М., к.пед.н., 
доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

Сучасний науково-технічний прогрес визначається розвитком
електроніки, основою якого є досягнення в галузі фундаменталь-
них наук, передовсім фізики твердого тіла, фізики напівпровідників,
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а також технології твердого тіла. Останні досягнення науки переко-
нують, що на відміну від традиційної мікроелектроніки, потенцій-
ні можливості якої в найближчі десятиліття, мабуть, будуть вичер-
пані, подальший розвиток електроніки можливий лише на основі
принципово нових фізичних та технологічних ідей.

Так, упродовж десятиліть посилення функціональної склад-
ності та швидкодії систем досягалося за рахунок збільшенням щіль-
ності розміщення та зменшенням розмірів елементів, принцип дії
яких не залежить від їх масштабу. При переході до розмірів елемен-
тів порядку десятків або одиниць нанометрів виникає якісно нова
ситуація, сутність якої полягає в тому, що квантові ефекти (тунелю-
вання, розмірне квантування, інтерференційні ефекти) суттєво
впливають на фізичні процеси у наноструктурах і функціонуванні
приборів на цій основі [1, 78–80 с.].

Створення наноструктур базується на ґрунті новітніх техноло-
гічних досягнень в області конструювання на атомному рівні твер-
дотілих поверхневих та багатошарових структур із заданим елект рон -
ним спектром і необхідними електричними, оптичними, магнітними
та іншими властивостями. Необхідна зонна структура таких штуч-
них матеріалів забезпечується вибором речовин, з яких виготовля-
ються окремі шари структури («зонна інженерія»), поперечних роз-
мірів шарів (розмірне квантування), зміною ступеня зв’язку між
шарами («інженерія хвильових функцій»). Поряд із квантово-роз-
мірними планарними структурами (двовимірний електронний газ у
квантових ямах, надришітки) досліджуються одно- та нуль мірні
квантові об’єкти (квантові нитки і точки), інтерес до яких пов’яза-
ний з надіями на відкриття нових фізичних явищ і, як наслідок, на
отримання нових можливостей ефективного управління електрон-
ними і світловими потоками в таких структурах [2, 210 с.].

Багатообіцяючим є створення наноструктур, в яких роль функ -
ціональних елементів виконуватимуть окремі молекули. У перспек-
тиві це дозволить використовувати принципи прийому та перероб-
ки інформації, що реалізовані в біологічних об’єктах (молекулярна
наноелектроніка). Нові можливості в підвищенні потужності, тем-
пературної та радіаційної стійкості, розширенні діапазону частот,
покращання ергономічних характеристик приладів відкриває
напрям, в якому синтезуються ідеї та технологічні досягнення ваку-
умної і твердотільної електроніки (вакуумна наноелектроніка).

Відповідно, розвиток наноелектроніки і наномеханікі сприя-
тиме якісно новому етапу розробки новітніх інформаційних техно-
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логій, засобів зв’язку, в розв’язанні проблем якісно нового рівня
життя тощо. Успіх розвитку таких напрямків визначиться, по суті,
рішенням двох основних проблем: розробка надійних способів
створення наноматеріалів і нанооб’єктів із необхідними властивос-
тями, включаючи використання методів поатомної збірки і ефектів
самоорганізації; розробку нових і розвиток наявних методів нано-
діагностіки з атомним розширенням.

Література

1. Гусев А. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / Алек -
сандр Гусев. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 416 с. 

2. Мелихов И. В. Физико-химическая эволюция твердого вещества /
И. В. Мелихов. — М. : Лаборатория «Пилот», 2012. — 312 с. — (Нано тех -
нологии).

НАНОТЕХНОЛОГІЇ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ТА ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК НА БІОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ

Крошко О. В.
ІV курс (бакалавр), група ХТ-41/14, 

спеціальність «Хімічна технологія»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

Науковий керівник: Терещенко О.Я., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Нанотехнології в харчовій промисловості. Введення певних
наночастинок у харчові продукти поліпшує засвоєння й біодоступ-
ність мікроелементів, вітамінів та деяких інших харчових речовин.
Повідомляється, що застосування наночастинок при обробці
посадкового матеріалу озимої пшениці, столового буряку та кар-
топлі сприяло підвищенню урожайності на 20–25%.

Нанотехнології передбачають створення нанонутрієнів, нано -
тран-спортних систем, нанокапсулювання харчових добавок,
наноматеріалів для пакування харчових продуктів. Нанонутрієни —
харчові речовини дисперговані до нанорозмірних величин —
поліпшують їх біодоступність (нанодиспергований фосфат заліза
і наночастинки селену). Застосування нанорозмірних форм мікро-
елементів також сприяє покращенню біодоступністі. Викорис тання
наноматеріалів в якості нанотранспортних систем вітамінів, ліпі-
дів, біоантиоксидантів підвищує їх біодоступність, захищає від дії
шлункового соку. Крім того нанокапсулювання харчових продуктів
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застосовується з метою маскування небажаного смаку або запаху
деяких харчових продуктів. Нанокапсули використовуються для
доставки поживних речовин (лікопіну, бета-каротину, лютеїну,
фітостеринів та інших в організм і це сприяє більш їх засвоєнню.

Більш ефективним є використання наночастинок у пакуванні
продуктів харчування. Введення наночастинок у пакувальні мате-
ріали підвищує стійкість до дії світла й тепла, посилює механічні
й теплові характеристики, антімікробні властивості, зменшує газо-
поглинання, підвищує ефективність бактеріологічного контролю.

Вплив наночасток на біологічні об,єкти. При проведенні дослід-
жень впливу наночастинок на людський організм та навколишнє
довкілля необхідно враховувати не лише розмірні фактори, але й фі -
зико-хімічні (площу поверхні, заряд, дози, шляхи надходження) влас -
тивості. Наночастинки смолистих речовин, потрапляючи в люд -
ський організм, впливають на клітини легень й можуть викликати
серйозні захворювання. Наночастинки здатні проникати в орга-
нізм людини через шкіру, кровоносні та лімфатичні судини. Через
малі розміри наночастинок захисні системи людського організму
можуть не розпізнати їх й вони не піддаватимуться біотрансформа-
ції та не виводитись з організму. Це може призвести до накопичення
наночастинок в людському організмі, що передається по харчовому
ланцюгу, рослинних та тваринних організмах, мікроорганізмах.
Крім того, наночастинки, враховуючи малі розміри, можуть вбудо-
вуватись в мембрани, проникати в клітинні органели, змінюючи
функції біоструктур. Відомо, що наночастинки розміром 70 нано-
метрів можуть проникати в легені, 50 нанометрів — в клітини, 30 на -
нометрів — у кров й клітини мозку. Видно, що проникаюча здат-
ність із зменшенням розміру наночастинок зростає. Крім розмірних
факторів на токсичність впливає розчинність. Найбільшу токсич-
ність мають нерозчинні у воді наночастинки розміром менше 20 нм.
Відносно цитотоксичності відзначається, що вона зростає із збіль-
шенням розміру наночастинок. Завдяки таким розмірам наночас-
тинок, вони можуть вступати у прямий контакт не лише з біологіч-
ними тканинами, а й з мікробними і немікробними токсинами.

Негативний ефект токсичності нанотрубок більш помітний по
мірі збільшення довжини ланцюга. Токсична активність наночас-
тинок залежить від багатьох факторів — способу отримання, кис-
лотності середовища, великої питомої поверхні та інших факторів,
які сприяють високій адсорбційній ємності, хімічній реакційній та
хімічній здатностям.

292

Секція 16.2 Сучасна інженерія   



293

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Міщанюк О.В.
І курс, група ЗНТ-11/17 м, 

спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих і силікатних матеріалів», 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. (044)-424-94-33

Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Стрімкий розвиток нанотехнологій на рубежі ХХ–ХХІ ст. багать-
ма експертами розглядається як початок третьої науково-технічної ре -
волюції: сьогодні національні програми по розвитку нанонауки та на -
нотехнологій прийняті більш ніж у 60 країнах світу. Участь в створенні
нанотехнологій та формуванню ринку відповідної продукції визна-
чить реальне місце» країни «в сучасному світі та, відповідно, її еконо-
мічні та політичні можливості. Мета створення нанотехнологій є соці-
альноорієнтованою, оскільки цей процес має покращити якість життя.

Нанотехнології — це не тільки фундаментальний та одночасно
стрімкий крок в розвитку сучасних технологій, але й сучасна куль-
тура наукового дослідження. Інтелектуальний базис наносистем —
це, безумовно, система знань та вмінь «людського капіталу», основ-
ною формою інвестицій в яких є надання освітніх послуг.

Прорив в усьому світі в науці та техніці на основі нанотехнологій
потребує підготовки спеціалістів для різних галузей промисловості та
абітурієнтів для відповідних навчальних закладів. Тому для форму-
вання та продуктивної діяльності нанотехнологічної мережі (ННМ)
в Україні необхідно створювати всі умови для ефективної наукової та
освітньої діяльності в галузі нанотехнологій — технологій, направле-
них на створення та практичне застосування нанооб’єктів та нано-
систем з заданими властивостями та характеристиками. Розвиток
кадрової складової інфраструктури наноіндустрії нерозривно
пов’я зано з ефективністю освітньої діяльності у відповідній галузі.

В Концепції освітньої діяльності перелічені основні заходи, які
забезпечать реалізацію освітньої діяльності. Серед них:

– виявлення кадрових потреб; 
– розробка та адаптація освітніх програм випереджувальної пе -

ре підготовки у відповідності з кадровими потребами проектних
компаній;
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– також побудова індивідуальних освітніх траєкторій та набір
інтерактивних курсів та курсів за вибором; 

– модульна структура перепідготовки для забезпечення акаде-
мічної мобільності тих хто навчається; 

– залучення провідних іноземних спеціалістів в галузі фунда-
ментальних та прикладних досліджень, нанотехнологій, інноваційно-
го менеджменту та комерціалізації технологій для розробки програм; 

– доступ розробникам програм до кращого вітчизняного та
закордонного досвіду навчання в галузі нанотехнологій; 

– організація внутрішніх та зарубіжних стажувань, викорис-
тання іноземних навчальних посібників; 

– формування та розміщення у відкритому доступі учбових
матеріалів та посібників по нанотехнологіям та управлінню іннова-
ційною діяльністю, а також комерціалізація наукових розробок та
нових технологій; 

– просування перспективних освітніх проектів, пов’язаних з під -
тримкою дистанційних форм навчання, адаптацією закордонних
освітніх ресурсів, розробкою та реалізацією програм підвищення
кваліфікації для викладачів вузів та інших навчальних центрів, ран-
ньою професіональною орієнтацією на рівні шкільної освіти та ін. 

Саме ці пункти і повинні бути покладені в основу освітньої
діяльності в галузі нанотехнологій в навчальних закладах.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мазій О.І.
І курс, група ЗНТ-11/17 м, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. (044)-424-94-33
Науковий керівник: Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Забезпечення якості вищої освіти стало основним у порядку
денному в багатьох країнах. Серед головних критеріїв, наприклад,
при підготовці магістра необхідно виділити дві основні групи: уні-
версальні та професійні компетенції. Аналіз більшості міжнарод-
них програм і документів дозволяє визначити наступне: 

до універсальних компетенцій магістра віднесено:
– розуміння необхідності самостійного навчання та підвищен-

ня кваліфікації протягом всього періоду професійної діяльності;
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– виявлення здатності ефективно працювати самостійно в якос-
ті члена команди за міждисциплінарною тематикою, консультувати
з питань проектування наукових досліджень;

– вміння знаходити зарубіжних і вітчизняних партнерів, воло-
діння іноземною мовою, яка дозволяє працювати із закордонними
колегами;

– розуміння кодексу професійної етики, норм науково-дослід-
ної діяльності, відповідальності за професійну діяльність та її вплив
на навколишнє середовище;

професійні компетенції магістра включають:
– здатність проявляти глибокі природничі, математичні про-

фесійні знання в проведенні наукових досліджень в перспективних
галузях професійної діяльності;

– участь у фундаментальних дослідженнях і проектах, а також
у модернізації сучасних і створенні нових методів вивчення в про -
фесійній галузі;

– здатність до обробки, аналізу і узагальнення науково-техніч-
ної інформації, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в про -
фесійній діяльності та вміння застосовувати отримані знання для
вирішення завдань в нестандартних ситуаціях, використовування
творчого підходу при розробці нових оригінальних ідей і методів
дослідження й здійснення презентацій за результатами наукових
досліджень;

– визначати, систематизовувати і отримувати необхідні дані
у сфері професійної діяльності з використанням сучасних ін фор -
мацій;

– виявляти здатність до планування і проведення аналітичних
імітаційних досліджень з професійної діяльності із застосуванням
сучасних досягнень науки і техніки, передового вітчизняного та
зарубіжного досвіду в галузі наукових досліджень, вміти критично
оцінювати отримані теоретичні і експериментальні дані і робити
висновки, знати правові основи в галузі інтелектуальної власності;

– вміти інтегрувати знання в різних і суміжних галузях науко-
вих досліджень і вирішувати завдання, які вимагають абстрактного
і креативного мислення та оригінальності в розробці концептуаль-
них аспектів проектів наукових досліджень.

Слід зазначити, що система перевірки компетенцій у світовій
практиці знаходиться на стадії розробки.

Проблема управління якістю освіти завжди була і залишається
актуальною як для нашого суспільства в цілому, так і для наукової
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світової громадськості. Керівники провідних вищих навчальних
закладів України постійно ведуть пошук шляхів її вирішення. 

В країнах-лідерах актуальним залишається пошук шляхів при-
скорення побудови суспільства знань, економіка яких може базува-
тися на надвисоких технологіях, створених на базі сучасних досяг-
нень нано- та інших секторів природничих наук. Комплекс «вища
освіта + точні науки» став не просто важливим, як це було в індуст -
ріальному суспільстві, а єдиним надійним і перспективним засобом
вирішення екологічних, соціальних і виробничих проблем. В умовах
розвитку вищої освіти різко загострилася проблема її якості та на леж -
ного матеріально-технічного забезпечення в світі і Україні зокрема.

ВПЛИВ КАТОДНОЇ ТА АНОДНОЇ ГУСТИНИ СТРУМУ,
ТЕМПЕРАТУРИ ЕЛЕКТРОЛІЗУ, МАТЕРІАЛУ

І СТРУКТУРИ ОСНОВИ, ПАСИВУВАННЯ 
НА ОСАДЖЕННЯ ВОЛЬФРАМУ З РОЗПЛАВІВ 

Матюшин А.В.
ІІ курс (магістр), група НТ-21/17, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. 424-94-33
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Катодна й анодна густина струму. Суцільні осади одержують
при первинному відновленні йонів металу, що осаджується, на ка -
тоді. Отже, катодна густина струму повинна бути нижче граничної
дифузійної. Однак величини густини струму, які реально застосову-
ються, становлять 10–50% від граничної дифузійної. При більш
високих густинах струму різко зростає шорсткість осаду. Чим вона
вища, тим дрібніші кристаліти в осаді. В осадах стовпчастого типу
можливе керування розміром кристалітів реверсним режимом
ведення електролізу, або накладанням імпульсів струму.

Всі роботи з одержання суцільних катодних осадів проводили
з анодами з вольфраму. У цьому випадку збільшення поляризації
анода, якщо він містить електропозитивні домішки, викликає пе -
рехід останніх у розплав і на катод.

Температура електролізу. Це один з найважливіших параметрів
електрокристалізації. Він впливає на всі стадії формування суціль-
ного осаду. Від температури залежить швидкість дифузії вольфраму
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в основу, що визначає міцність зчеплення та нижню межу отриман-
ня зчепленого осаду. Так при осадженні вольфраму з хлоридних роз -
плавів вона становить 1173–1223 К, з фторидних — 1073–1123 К,
з галогенідно-оксидних і оксидних — 973–1023 К. Нижче цих тем-
ператур, зазвичай, утворюються порошкові осади.

Підвищення температури, зменшуючи утруднення переносу
речовини і всіх стадій електрохімічного процесу, призводить до
зародження меншого числа кристалів на катоді і збільшення їх роз-
мірів. Зниження температури зменшує розчинність проміжних про -
дуктів електродних реакцій, продуктів побічних реакцій домішок,
які співосаджуються, у розплаві і в осаді. Нижня межа температури
в цьому разі залежить від чистоти розплаву, конструкційних мате-
ріалів, атмосфери над ванною.

Матеріал і структура основи. При осадженні на власній осно-
ві, як втім і на основи з інших матеріалів, значну роль відіграє яви -
ще епітаксії: початкове число зерен і їх орієнтація визначається
структурою основи. Епітаксіальні осади вольфраму товщиною до
0,5 мм отримано електролізом розплавів Na2WO4-WO3 на монок-
ристалічних молібденових основах при 0,01–0,1 А/см2.

Пасивування. Вивчено вплив осадження кремнію на структуру су -
цільних осадів вольфраму, отриманих з хлоридної ванни. Вста нов ле -
но, що введення фторсилікату натрію в розплав до 10 мас.% дає змо гу
отримати навіть при 1173 К гладкий суцільний осад товщиною 0,5 мм. 

Досліджено вплив атмосфери (повітря, аргон, вуглекислий газ
та їх суміші) над ванною для електроосадження вольфраму з оксид-
них електролітів Na2WO4 — WO3, Na2WO4 — Li2WO4 — WO3. По ка -
зано, що заміна повітряної атмосфери на атмосферу інертного газу
не впливає на структуру осаду, введення CO2 призводить до змен-
шення розміру зерен. При досить великому тиску CO2 утворюють-
ся порошкоподібні осади вольфраму з домішкою вуглецю. Подріб -
нення структури осадів у CO2 дає змогу отримати суцільні осади
товщиною понад 1 мм. Підвищення температури вище 1123 К при
надлишковому тиску вуглекислоти приводить до взаємодії воль-
фраму і вуглецю та синтезу карбідів вольфраму.

Добавки йонів нікелю або кобальту в розплав для електроосад-
ження вольфраму призводять до подрібнення зерна осаду. При
цьому мікротвердість осадів зростає до 650–800 кГ/мм2. Ступінь
впливу добавок залежить від температури і природи добавки. Сама
добавка впливає лише в тому випадку, якщо вона, осідаючи, утво-
рює частинки самостійної фази.
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Ремез Р. Ю.
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Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
тел. 063-156-33-74
Герасименко Д. О.

аспірант 2 курсу НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 
тел. 067-598-30-98

Науковий керівник: Жовнір М.Ф., к.т.н., с.н.с., 
НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Перспективним напрямом в області вимірювання фізичних
величин є створення інформаційних систем на основі сенсорів на
поверхневих акустичних хвилях (ПАХ). У цій роботі представлені
функціональна схема та математична модель ПАХ-сенсора кутової
швидкості на основі використання ефекту Доплера при переміщен-
ні ПАХ-приймача в електричному полі ПАХ.

На рис. 1, а зображено функціональну схему ПАХ-сенсора
кутової швидкості [1]. На підкладці 1 розміщений ПАХ-хвилевід 2 з
поглиначами ПАХ 3, вхідним 4 та контрольним 5 зустрічно-штиро-
вими перетворювачами (ЗШП) ПАХ. Кільцевий п’єзоелектричний
хвилевід 6 з радіусом R розміщений на відстані d = 0, де 0 —
довжина ПАХ у хвилеводі, відносно хвилеводу 2. За допомогою
генератора та ЗШП 4 у хвилеводі 2 збуджується ПАХ, яка прийма-
ється контрольним ЗШП 5. Частина енергії ПАХ, що поширюєть-
ся у ПАХ-хвилеводі, відгалужується у п’єзоелектричний кільцевий
ПАХ-резонатор біжучих хвиль 6, в якому відбувається синфазне
сумування хвиль при виконанні умови 2R = N0, де 0 = V0 / f0; 0
— резонансна довжина ПАХ на частоті f0 (режим резонансу досяга-
ється зміною частоти генератора); V0 — фазова швидкість ПАХ. Над
кільцевим ПАХ-хвилеводом обертається кільцевий ПАХ-приймач
у вигляді кільцевого ЗШП 7 з радіусом R, яка розміщена на діелек-
тричній пластині 8, що жорстко пов’язана із валом об’єкта.
Вихідний сигнал ПАХ-приймача з частотою f за допомогою ємніс-
ного знімача поступає в електронний блок, в який також поступає
і сигнал від генератора з частотою f0, для вимірювання проміжної
частоти F = f – f0, яка пов’язана з кутовою швидкістю n [об./сек.]
згідно формули:

(1)
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Із формули (1) отримуємо співвідношення для визначення ку -
тової швидкості n в залежності від проміжної частоти F:

(2)

На рис. 1, б зображена функція перетворення ПАХ-сенсора
при обертанні ПАХ-приймача.

а)                                                     б)
Рис. 1. Функціональна схема (а) та функція перетворення (б)

ПАХ-сенсора

При швидкості ПАХ у хвилеводі V0 = 3350 м/c, частоті генера-
тора f0 = 70 МГц та радіусі хвилеводу R = 10 мм коефіцієнт пере -
творення Sn = dF/dn  1,32 кГц/с.

Таким чином, запропонований ПАХ-сенсор може забезпечити
досить високу роздільну здатність та широкий динамічний діапазон
вимірювання кутової швидкості при відносно малих габаритах і
простій конструкції.
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ГЕНЕРАТОР НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ НА ДІОДІ ГАННА

Ремез Р.Ю.
VI курс, група ЕА-61/16М, спеціальність «Електроніка», 
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Науковий керівник: Жовнір М.Ф.,

к.т.н., с.н.с., НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

З відкриттям ефекту Ганна в 1963 році з’явилася нова область
для дослідження в області фізики напівпровідників і фактично це
призвело до появи кардинально нових електронних приладів над -
високих частот (НВЧ). Ефект Ганна швидко знайшов практичне
застосування у техніці, вже в наступні роки з’явилися діоди Ганна
та генератори на їх основі. Але розвиток електронної техніки вима-
гав більш надійних приладів з більшим показником ККД та вихід-
ною потужністю на надвисоких частотах. Тому потрібно було шукати
нові технічні рішення, розвивати та досліджувати структури діоду
та омічного контакту до нього, шукати нові матеріали для контак-
тних структур та технологічні методи їх виготовлення. 

В даній роботі приведені результати досліджень, спрямованих на
вдосконалення діодів Ганна шляхом вияснення фізичних процесів у
контакті та приконтактних областях, пошук нових матеріалів як для
контактів, так і самого напівпровідника, а також вибір певних техно-
логічних процесів при виготовленні діодів. Особливу роль було відве-
дено дослідженню фізико-технологічних параметрів омічного контак-
ту, який істотно впливає на електричні характеристики діодів Ганна. 

Використання антидифузійних бар’єрів і багатошарової мета-
лізації дозволило покращити якість, надійність та термостабіль-
ність омічного контакту, значною мірою сповільнити його старін-
ня. Використання нових напівпровідникових структур, а саме InP,
GaN, дозволило підвищити ефективність діодів Ганна, збільшити
ККД та вихідну потужність. А застосування пористого InP дозволило
значно знизити дефектність та механічні напруження у напівпро -
відниковій структурі, що дозволило створити більш надійний та
кращий омічний контакт до фосфіду індію. На пористій підкладці
фосфід індію можливо створювати надійний омічний контакт з гар -
ним показником питомого контактного опору. 
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Макети діодів Ганна були виготовлені за базовою технологією
на епітаксіальних шарах InP, вирощених на стандартних і пористих
підкладках з використанням омічних контактів Au-TiBx-AuGe,
контактний опір у яких було Ј10–5 Ом.см2 [1].

В обох випадках використовувалися епіструктури з підкладкою
товщиною ~350 мкм із концентрацією легуючої домішки (олово)
~2.1018 см-3, буферний шар мав товщину ~3 мкм і концентрацію ле -
гуючої домішки ~5 ё 6.1017 см-3, робочий активний шар — товщину
2 мкм і концентрацію легуючої домішки в ньому ~1016 см-3. Діаметр
мезо-структури був ~ 60 мкм. Діодні чіпи були зібрані в металок-
варцеві корпуси. Вимірювання НВЧ параметрів у частотному діа -
пазоні 118ч150 ГГц здійснювалося в прямокутному хвилеводному
генераторі перетином 0,8х1,6 мм. Максимальна вихідна потужність
на частоті 120 ГГц (друга гармоніка) склала ~3,5 ч 4 мВт. Виявилося
також, що генератори з діодами, виготовленими на пористій під-
кладці починали генерувати при робочих напругах близьких до гра-
ничних, тоді як у звичайних генераторах Ганна, виготовлених на
стандартних підкладках InP генерація СВЧ коливань виникає при
напругах, що перевищують граничні на 20%.

Література
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V.V. Milenin, Ya.Ya. Kudryk, Markovsky E.P. et. All. New technological possibi -
l ities for formation of GaAs and InP epitaxial layers for Gunn diodes // 15th Int.
Crimean conference «Microwave & Telecommunications technology». Sevasto -
pol, 12–16 September 2005. p. 633–634.

НИЗЬКО- ТА СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНІ РОЗПЛАВИ:
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ДЛЯ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ТУГОПЛАВКИХ 
І БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ
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Основні досягнення електроосадження благородних і тугоплавких
металів у низько- та середньо температурних неорганічних та іон-
орга нічних розплавах. Встановлено залежність між пасиваційними
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властивостями благородних і тугоплавких металів та їх електрохі-
мічною поведінкою. Низькотемпературні розплави на основі кар-
баміду, ацетаміду, імідазолу і хлоридів тетраалкіламмонію стабільні,
мають невисоку температуру плавлення (<100 °C), в присутності хло -
ридів лужних металів, амонію та алюмінію електропровідні, є роз-
чинниками для солей благородних і тугоплавких металів, можуть
служити фоном для проведення електрохімічних досліджень.

На основі результатів дослідження електрохімічної поведінки
благородних і тугоплавких металів в цих розплавах була встановле-
на залежність між пасиваційними властивостями металів та їх елек-
трохімічною поведінкою. Метали, що не пасивуються (Ag, Cu, Pt,
Pd), осаджуються на катоді у вигляді порошку чи гальванопокрит-
тя. Отримано гальванічні покриття Pt (карбамід), Pd (ацетамід), Cu,
Ag (карбамід, ацетамід, імідазол) різної товщини з гарною адгезією
до основи і осади Pd у вигляді порошку (карбамід) сферичної і гол-
частої структури. Електрополірування таких металів нерентабельне
завдяки великим витратам металу при безперешкодному розчиненні. 

Метали, що слабко пасивуються (Ru, Rh, Ir, Ti, Mo, W), оса -
джуються на катоді у вигляді металевого або металоподібного осаду,
що містить в основному оксігалогенідні сполуки і невелику кіль-
кість чистих металів. У випадку металів, що добре пасивуються (Nb,
Ta), отримання катодного осаду не є можливим.

Метали, що пасивуються, придатні до електрополірування. Чим
менше пасивація металу, тим ефективність процесу вища (умови
по лі рування — час, густина струму, якість поверхні). При слабкій
пасивації металу на катоді осаджується металоподібний осад (неве-
лика кількість металу та його малорозчинні сполуки). 

Особливості електрохімічної поведінки танталу в алюміній-вмісних
хлоридних іон-органічних розплавах. Спробу одержати катодний осад
Та у вигляді гальванічного покриття було зроблено, використовуючи
в якості розчинника четвертинні тетраалкіламмонійні хло риди, в які
для збільшення розчинності TaCl5 вводили AlCl3. Електрохімічна по -
ве дінка TaCl5 не залежала від складу тетраалкіламмонійних солей (тет-
рабутил, пропілтриетил, етилдиметилпропіл) і від катіонного складу
галогеніду лужного металу (Na, K, Cs) в системі AlCl3-MеCl-TaCl5.
Відновлення комплексу [TaCl6]- відбувалося східчасто до металу через
утворення всіх проміжних ступенів окислення металу Ta(V) 
 Ta(IV)  Ta(III)  Ta(II)  Ta. Однак при утворенні малорозчин-
них сполук Та(III) відбувається пасивація поверхні електрода. Пере -
напруга, що виникає, викликає зрушення потенціалів наступних ста-
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дій процесу в негативний бік, що призвело до зближення потенціалів
розряду Та(II) і Al(III). В ре зультаті на катоді було отримано гальваніч-
не покриття інтерметаліду Al-Ta товщиною до 50 мкм.

Перспективи електроосадження благородних і тугоплавких мета-
лів із низько- та середньо температурних неорганічних та іон-органічних
розплавів. Перспективне використання трьох видів середовищ: низь-
ко- та середньо-температурні розплави на основі складних сумішей
неорганічних сполук (галогеніди, фторалюмінати та фторсилікати
лужних та лужноземельних металів); молекулярні органічні сполу-
ки (сечовини, аміди, гетероцикли та сірковмісні органічні сполуки)
із домішками солей неорганічних і органічних кислот; іонні форми
органічних сполук та їх суміші.

ВПЛИВ СКЛАДУ РОЗПЛАВУ 
ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ МЕТАЛУ 

НА СТРУКТУРУ СУЦІЛЬНИХ ОСАДІВ ВОЛЬФРАМУ 

Рогульський Є.Ю.
ІІ курс (магістр), група НТ-21/17, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. 424-94-33
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Структура суцільних осадів вольфраму досить різноманітна.
Основними їх типами є: стовпчасті, блокові, сферолітні та шарува-
ті. Стовпчасті структури, в яких зерна виникають лише на основі та
збільшуються в напрямку росту осаду, є основним типом суцільного
осаду. Осади блокового типу, що характеризуються сталістю числа
зерен у всіх паралельних основі станах, близькі за структурою до
стовпчастих. При інгібуванні росту осаду домішками утворюються
осади сферолітної структури, що складаються з окремих блоків
конічної форми. При дуже високих концентраціях домішок і низь-
ких температурах утворюються шаруваті осади.

Основними параметрами, які впливають на структуру суцільних
вольфрамових катодних осадів при електролізі, є наступні: склад
розплаву; концентрація металу, що осаджується; катодна і анодна
густини струму; температура; матеріал і структура основи; пасиву-
вання; валентний стан йонів металу, який осаджується.
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Склад розплаву. Склад розплаву не є критичним параметром для
отримання суцільних осадів. Вони можуть бути отримані з розпла-
вів з різним аніонним і катіонним складом. Проте в літературі зус-
трічаються думки про важливість чіткого дотримання складу.
Зазначено, що заміна LiCl на NaCl при електроосадженні вольфра-
му з ванни LiCl — KCl — K3WCl6 неприпустима. У фторидних роз-
плавах необхідною умовою дуже малий вміст у ванні йонів хлору,
брому, йоду. Висунуто вимога наявності у розплаві хоча б одного
з фторидів лужних металів з великим катіонним радіусом (KF, RbF,
CsF). Істотною є зміна розмірів кристалітів при зв’язуванні йонів
вольфраму в комплексні йони із фтором або киснем. Так, наприклад,
при осадженні вольфраму з розплаву CaCl2 — CaWO4 — CaO розмі-
ри зерен в осаді значно зменшуються зі збільшенням концентрації
CaO, який будучи донором йонів кисню, зв’язує вольфрам у міцні
малорухомі комплекси WO3–

6.
Важливіше значення при виборі складу розплаву мають техно-

логічні фактори: стійкість розплаву (мала леткість), можливість під -
бору зручних конструкційних матеріалів для електролізера і осаджен-
ня на задану основу. Ці вимоги змушують, як правило, застосовувати
електроліти, в яких вольфрам зв’язаний у міцні комплексні угрупо-
вання. У хлоридних розплавах вольфрам досить електропозитивний
і може бути осаджений лише на графіт, реній, метали платинової
групи. При електролізі галогенідно-оксидних і оксидних розплавів,
де вольфрам зв’язаний у дуже міцні галогенідно-оксидні й димерні
комплекси, коло основ значно розширюється: до них додаються
нікель, мідь, молібден, різні сталі 

У галогенідних розплавах іони вольфраму знаходяться в нижчих
валентних станах, а в галогенідно-оксидних і оксидних — у вищих.
Тому пи одній і тій же густині струму швидкість осадження в елект -
ролітах першого типу набагато вища, ніж в електролітах другого. Це
робить галогені дні ванни більш придатними для гальванопластики.

Концентрація металу, який осаджується. Гранична густина стру-
му електролізу визначається концентрацією металу, що осаджується.
Тому занадто малі концентрації (<1 мас.%) застосовувати недоціль-
но. При дуже високих концентраціях (>10 мас.%) погіршуються
розсіювальні властивості ванни та мікророзподілення струму на
енергетично неоднорідних поверхнях, збільшується пружність па -
ри сполук металу, що осаджується, над ванною. Тому, в більшості
випадків оптимальна концентрація становить 2–10 мас.%.
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КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ 
ПОКРИТТІВ ЗМІНОЮ СКЛАДУ АТМОСФЕРИ 

НАД ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЮ ВАННОЮ

Рожaловець К.С.
І курс, НТ–11/17 М, спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,
к.тел. (044)-424-94-33

Науковий керівник: Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Раніше було встановлено, що молібденові і вольфрамові осади,
отримані електролізом вольфраматно-молібдатних розплавів, ма -
ють великокристалічну структуру. Внаслідок цього вже за товщини
100…200 мкм осади стають шорсткими. В літературі відомо спосо-
бів керування структурою покриттів в процесі ведення електролізу
водних або розплавленних електролітів. Аналіз літературних даних
вказує, що найбільш ефективними для іонних розплавів є зміна скла -
ду атмосфери над електролітичною ванною, застосування нестаціо -
нарних струмових режимів ведення електролізу, зміна умов і пара-
метрів електролізу (матеріал катоду, склад електроліту, температура
електролізу, катодна густина струму, тривалость електролізу, ревер-
сний режим електроосадження).

Експерименти проводили в герметичному металевому електро-
лізері. Електролітами служили розплавлені суміші Na2WO4 — 3 mol. %
МоО3, Na2WO4 — 5 mol % WO3, Na2WO4 — Li2WO4 — 10 mol % WO3.

Заміна повітряної атмосфери на інертну (аргон) практично не
впливає на структуру і розміри зерен оcадів. У обох випадках осади
не текстуровані або мають дуже слабку текстуру <111>. Єдиною від -
мінністю є гладші грані зерен поверхні у ванні з атмосферою інерт -
ного газу. Цю схожість структур можна пояснити так: у рівноважно-
му з металевим молібденом (вольфрамом) розплаві важкоплавкий
метал присутній у вигляді кисневмісних аніонів з найвищим ступе-
нем окиснення і розчинність кисню у вольфраматно-молібдатних
розплавах мала. Тому заміна повітря на аргон не привносить в роз-
плав нових компонентів і практично не впливає на вихід за струмом.

Введення вуглекислого газу в атмосферу над ванною призво-
дить до здрібнення зерен молібденових і вольфрамових осадів. Зер на
в них стають значно дрібнішими (рис. 1). Підвищення парціального
тиску СО2 при електролізі розплаву Na2WO4 — Li2WO4 — 10 mol. % WО3
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за 1023 К призводить до переродження у вольфрамові порошкові
осади та співосадження порошків вуглецю на катоді.

Рис. 1. Залежність розміру зерна осадів молібдену і вольфраму від
вмісту СО2 над розплавом: 1 — Li, Na | WO4 — 10 моль.% WO3; T =
= 1173 K; i = 0,05 А/см2; 2 — Li, Na | WO4 — 10 моль.% WO3; T = 1173 K;
i = 0,10 А/см2; 3 — Na2WO4 — 5 моль. % WO3; T = 1173 K; i = 0,10 А/см2;
4 — Na2WO4 — 3 моль. % МоO3; T = 1173 K; i = 0,05 А/см2

ПОЛІМОРФІЗМ МАЛОРОЗМІРНИХ 
СТРУКТУРНО-ЧУТЛИВИХ ПОЛІМЕТАЛОСИЛОКСАНІВ

Сапсай О.І.
ІV курс, група ХТ-41/14, спеціальність «Хімічна технологія»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко О.Я., старший викладач, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна

Структурні перетворення кремнеземвміщуючих сполук, що отри -
муються з похідних ортокремнієвої кислоти, в значній мірі визна-
чаються ступенем гідроксилювання самого кремнезему. Важли вими
складовими цього процесу є проміжні сполуки, що утворились при
взаємодії органічного розчинника з кремнійорганічним реагентом
в процесі гідролітичної полісоконденсації.
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Таким чином, змінюючи природу органічного розчинника мож -
на направлено регулювати ступінь гідроксилірування кремнезему
і впливати на енергію активації процесів утворення тієї чи іншої
структури.

Моделювання проводилось з участю хлориду стронцію (врахо-
вуючи практичну спрямованість роботи), етилсилікату-40, протоно-
донорних розчинників (ацетон, метилетилкетон), розчинника, що
контролює дегідратацію полісилоксанової матриці гелю (диметил-
формамід) і сильного окислювача (перекис водню). Термообробка
отриманих металосилоксанів проводилась при температурі 900° на
протязі 3,5 год. зі швидкістю 10 град/хв. на повітрі.

Рентгенофазовим та ІЧ спектроскопічним аналізами встанов-
лено, що ступінь кристалізації стронційвміщуючих структур надій-
но і в значній мірі регулюється дією речовин, що активно вплива-
ють на проміжні процеси гідролітичної полісоконденсації вихідних
реагентів і гелеутворення. Інтенсивність дифракційних максимумів
(І/І0 %) найхарактернішої для даної системи кварцової фази ново-
утворень після впливу нижчезазначених чинників і термообробки
змінюється відповідно ряду: ацетон (100%) > метилетилкетон
(97,1%) > перекис водню (96,3%) > диметилформамід (92,9%) >>
контрольний без розчинника (12,0%).

Тобто зазначені реагенти дозволяють інтенсифікувати криста-
лізацію стронційсилоксанів у 8 разів. Кристалічна фаза новоутворень
представлена практично однією найбільш стабільною структурою-
кварцом з незначними (в межах 1–2%) домішками кристобаліту
і тридиміту. Контрольний стронційсилоксан після термообробки,
в цілому являє собою аморфну структуру з незначною кількістю
кристалічної фази (переважно — та кристобаліту).

Методом ІЧ спектроскопії встановлено, що введення двовалент -
них іонів у вузли з тетраедричною координацією (Sr2+ замість Si4+)
у випадках формування стронційетоксисилоксанових гелів під впли-
вом ацетону і метилетилкетону призводить до зміщення характерис-
тичної смуги поглинання Vas Si-0 1093 см–1 у бік низьких частот на
27 см–1 за рахунок збільшення середньої відстані (Sі, Sr)-0 та іонного
характеру зв’язку. Термообробка таких гелів сприяє подальшому уко -
ріненню іонів стронцію в полісилоксановий скелет (зміщення смуги
Vas Si-0 1093см–1) різко зростає до 40 і 34 см–1 відповідно зазначених
розчинників) і формуванню кварцеподібної структури. Перекис
водню та диметилформамід також сприяють утворенню угрупувань
Si-0-Sr 0-Si (зміщення Vas Si-0 1093см–1 становить 27 і 20 см–1 відповід-
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но). Термообробка таких гелів також призводить до перебудови
структури (зміщення Vas 1093 см–1 зменшується до 13см–1, а напівши-
рина зростає на 5–13%).

Таким чином встановлено, що полістронційетоксисилоксани від-
носяться до структурно-чутливих сполук, поліморфізм яких суттєво
регулюється дією протонодонорних розчинників, сильних окислю-
вачів, а також розчинників, що контролюють дегідратаційні процеси
в поліметалоорганосилоксанових системах, внаслідок зміни сило-
вої константи зв’язків (Si, Sr)-0 і ступеню гідроксилірування крем-
неземної матриці за рахунок взаємодії розчинників з органічною
складовою системи в процесі формування гелів.

ОТРИМАННЯ СУЦІЛЬНИХ ОСАДІВ ВОЛЬФРАМУ 
З ЙОННИХ РОЗПЛАВІВ 

Смольніков Я.Р.
ІІ курс (магістр), група НТ-21/17, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. (067)-137-00-47
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Суцільні полікристалічні осади — найбільш складні структури.
При осадженні на чужорідній основі їх розвиток здійснюється,
принаймні в три стадії: 1) зародження окремих кристалів на основі;
2) ріст окремих кристалів до їх злиття в суцільний шар; 3) колек-
тивний ріст кристалів у суцільному осаді.

Реалізація цих стадій залежить від умов та режимів електролізу.
Основна умова для отримання покриттів — утворення максимально
можливої кількості центрів кристалізації, що досягається формуван-
ням у електроліті часток тугоплавкого металу середньої валентності,
що відповідають стану рівноваги. Часто покрити катод можливо
лише тоді, коли він електропозитивніший за метал, що виділяється.

Електролізом розплаву Na2WO4 — WO3 при концентрації WO3
від 3 до 30 мол.% отримані вольфрамові покриття. Структура оса-
дів, отриманих на міді, нікелі, графіті, молібдені, вольфрамі знач-
ною мірою визначається структурою основи.

Запропоновано спосіб одержання суцільних катодних осадів
вольфраму електролізом фторидної ванни. 
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Для отримання покриттів вольфраму, як металу з порівняно
невеликою спорідненістю до кисню, використовують також оксидні
ванни, зокрема, полівольфраматно-метаборатну. Покриття товщи-
ною до 0,66 мм отримано з електроліту NaBO2 — LiBO2 — Na2WO4 —
Li2WO4 — WO3 на катоді, який обертається.

Запропоновано хлоридно-вольфраматно-карбонатну ванну для
нанесення вольфрамових покриттів. Для зменшення температури
електролізу і запобігання утворенню бронз осадження вели з розпла-
ву NaCl — Na2CO3 — Na2WO4. 

Вольфрамові покриття 20–50 мкм можна отримати з систем
KCl — NaCl — Na2WO4 і KCl — NaCl — NaPO3 — Na2WO4. З метою
підвищення пластичності і чистоти вольфрамового покриття в якос -
ті джерел вольфраму запропоновано використання оксифторволь-
фрамату лужного металу.

Для гальванопластичного виготовлення виробів з вольфраму,
наприклад, тиглів, спіралей, сопел, електролізу піддають розплав
евтектики LiF — NaF — KF з масовою часткою вольфраму 5 — 10%.
Як матрицю використовують мідь.

Зростаюча потреба у вольфрамових покриттях викликає необ-
хідність пошуку більш вигідних низькоплавких електролітів. Од -
ним з них є розплавлений карбамід. Показано, що при електролізі
системи CO(NH2)2 — Na2WO4 — NH4Cl при 413 К можна отримати
вольфрамове покриття. Суцільні шари вольфраму можна отримати
електролізом хлоридних розплавів CsCl — WCl6. Встановлено, що
в цьому розплаві визначальним чинником у розвитку структури оса -
ду є температура. Запропоновано хлоридно-фторидний електроліт
вольфрамування KCl — NaF — K2WCl6. З метою зниження мікро-
твердості покриття використано електроліт NaCl — KCl — BaWO4 —
WO2. Перспективним є також електроліт NaCl — NaF — WO3.

Слід зазначити серію робіт з вивчення впливу умов електролізу
на структуру суцільних осадів вольфраму, зокрема, вивчено осад-
ження вольфрамових покриттів з хлоридно-вольфраматного роз-
плаву CaCl2 — CaO — CaWO4. При концентрації CaWO4 > 20 мас. %
виділяється сіль блакитної бронзи Ca3WO6. Добавки CaO подріб-
нюють зерно і пригнічують ріст дендритів. Атмосфера CO2 зменшує
товщину покриттів, підвищуючи їх крихкість.
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МЕХАНІЗМ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ПОКРИТТІВ 
ЗІ СКЛАДОМ АТМОСФЕРИ 

НАД ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЮ ВАННОЮ

Смолянінов В.О.
І курс, НТ-11/17 М, спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. (044)-424-94-33

Науковий керівник: Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Експерименти проводили в герметичному металевому електро-
лізері. Електролітами служили розплавлені суміші Na2WO4 — 3 mol. %
МоО3, Na2WO4 — 5 mol % WO3, Na2WO4 — Li2WO4 — 10 mol % WO3.

Підвищення температури знижує вплив СО2 і за 1173 К суціль-
ні осади молібдену і вольфраму були отримані за атмосфери над ван-
ною, що містить до 100 % об. СО2. Проте, за цієї температури з роз-
плаву Na2WO4 — WО3 вуглець на катоді (до 1 мас. %) виділяється за
атмосфери, що містить 25 об.% вуглекислого газу. Імовірно, це по -
в’язано з більшою «основністю» розплаву, що містить вольфрамат
натрію. Активність іонів кисню в ньому за однієї й тієї ж концен-
трації WО3 вище, ніж в розплаві Na2WO4–Li2WO4.

Оскільки в реакції відновлення дивольфрамат йона W2O7
2– + 12e 

 W + 7O2– на один утворений іон, О2– витрачається 12/7 елект рона,
а в реакції відновлення вуглекислого газу: СО2 + 4е  С + 2О2– —
2 елект рони, то підвищення активності іонів О2– в розплаві викли-
кає менший зсув потенціалу виділення вуглецю в негативну
область, ніж потенціалу виділення вольфраму.

Це, у свою чергу, сприяє осадженню вуглецю на катоді. Співоса -
джуваний вуглець виступає як пасиватор, блокуючи ріст зерен і здріб -
нення осаду. Суцільні осади молібдену (вольфраму) мають стовпчасту
структуру (навіть за 60…70 об.% СO2 над ванною). Мікротвердость
оса дів зростає при введенні вуглекислого газу в атмосферу над ван-
ною (рис. 1).

У хлоридних розплавах пасиватором є не лише вуглець, але і О2–,
утворюваний за відновлення CО2. Він взаємодіє в розплаві з іонами
важкоплавкого металу з утворенням оксикатіонів, які, відновлюю-
чись на катоді до нижчих оксидів, разом з вуглецем включаються
в катодний осад.
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Рис. 1. Залежність мікротвердості осадів молібдену і вольфраму
від вмісту СО2 над розплавом: 1 — Na2WO4 — 3 моль. % МоO3; T =
= 1173 K; i = 0,05 А/см2; 2 — Na2WO4 — 5 моль. % WO3; T = 1173 K;
i = 0,05 А/см2.

Введення СО2 в атмосферу над вольфраматно-молібдатними
ваннами змінює структуру поверхні та текстуру осадів. Наприклад,
за 1123 К (особливо це помітно за 1273 К) і 10…40 об.% СO2 зерна
в осадах набувають переважно орієнтації з віссю <100>, перпенди-
кулярною основі. Подрібнення структури осадів під дією атмосфе-
ри вуглекислого газу дозволяє отримати осади молібдену або воль-
фраму завтовшки близько 1…1,5 мм.

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ МОНОКРИСТАЛІЧНИХ
ВОЛЬФРАМОВИХ ОСАДІВ З ЙОННИХ РОЗПЛАВІВ 

Соколов П.Р.
ІІ курс (магістр), група НТ-21/17, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. 424-94-33
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Електровиділення вольфраму з водних і водно-органічних роз-
чинів є досить проблематичним. Осадження вольфраму можливе
у вигляді тонких плівок, які не ростуть у часі, з фторидних і водно-
органічних електролітів. Зазвичай відзначається низька корозійна
стійкість такого роду покриттів, на відміну від металевого вольфраму.
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Відсутність даних про хімічний склад осадів та про їх властивості не
дає змоги зробити висновок про цей метал.

Застосування йонних розплавів для електроосадження воль-
фраму є досить перспективним, оскільки при виділенні вольфраму
з них немає обмежень. У електролітичному способі отримання вольф -
раму та його сполук електролізом розплавів дослідників приваблює
можливість переробки руд з низьким вмістом вольфраму, спрощен-
ня технологічного процесу, малий вміст домішок у кінцевому про-
дукті, а також порівняльна дешевизна.

Структура катодних осадів характеризується трьома елемента-
ми: зовнішньою формою, внутрішньою будовою та кристало гра -
фіч ною орієнтацією. За зовнішньою формою осади можна розділи-
ти на мо но кристали, дендрити, порошкові і суцільні (покриття).
Під внут ріш  ньою будовою мають на увазі взаємне розташування,
форму, розміри і зчеплення зерен в осаді, наявність різних дефектів
і включень, фазовий склад осаду. Кристалографічна орієнтація ха -
рактеризує напрямок рос ту кристалу, напрямок обумовленої осі
в зернах осаду відносно осно ви.

Отримано монокристалічні вольфрамові нитки з розплавів
Na2MeO4 — WO3 — CuO (Me — Mo, W), монокристалічні осади воль ф -
раму на молібденовій основі одержано з розплаву Na2WO4 — WO3.
Для отримання вольфрамових бронз електролізу піддають суміш
стехіометрично заданого складу xM2WO4 yWO3, а для подвійних
бронз — xM2WO4 yM2WO4 zWO3 (M — лужний або лужноземельний
метал). Електропровідність монокристалів бронз близька до металіч -
ної. При х < 0,4 електропровідність бронз відповідає електропро -
відності напівпровідників. Моно- і дилужні бронзи мають високу
корозійну стійкість у концентрованих і розведених розчинах міне-
ральних кислот, їх сумішах (царська вода) і лугах.

Монокристали натрій-вольфрамових бронз вирощено на като-
ді з розплаву Na2WO4 — WO3. Склад, колір і габітус кристалів бронз
залежить від концентрації WO3 в розплаві. Побудовано діаграми за -
лежності складу катодних продуктів від умов електролізу, які дали
змогу розмежувати області осадження вольфрамових бронз і мета-
левого вольфраму. Показано, що найбільше впливає на фазовий склад
і структуру бронз, які одержуються, склад розплаву і температура
електролізу, а вплив густини струму менш істотний.

Вивчено склад і структуру продуктів електролізу розплавів
Na2WO4 — WO3 — MPO3 (M — Li, Na, K) в широкому інтервалі змі -
ни їх концентрацій. На основі встановлених температурних залеж-
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ностей рівноважних потенціалів продуктів, даних хімічного та рен-
тгенівського аналізів, візуальних спостережень поверхні торцевого
мікроелектрода, побудовано діаграми областей виділення оксид-
них вольфрамових бронз різних складів та структур, вольфраму
і його діоксиду. Літій-вольфрамові бронзи типу LixWO3 отримано
також з розплаву KCl — LiCl — WO3. (Li-Na) — бронзи, одержано при
електролізі системи Li2WO4 — Na2WO4 — WO3. Відношення Li/Na
в бронзі росте зі збільшенням цього відношення в розплаві і зі зрос-
танням у ньому концентрації WO3. Монокристали вольфрамових
бронз з рідкісноземельними елементами (самарієм, гадолінієм, ту -
лі ем) вирощені електролізом хлоридно-оксидного розплаву.

ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ 
СТРУМОВИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОЛІЗУ 

ТА ЗМІНИ УМОВ ЕЛЕКТРОЛІЗУ 
ДЛЯ КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ ПОКРИТТІВ

Сошко Р.В.
І курс, НТ–11/17М, спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,
к.тел. (044)-424-94-33

Науковий керівник: Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,

Окрім створення атмосфери вуглекислого газу над електроліз-
ною ванною, одним із способів зменшення розмірів зерен є накла-
дення імпульсів струму на початку електролізу або протягом його
здійснення. Електроосадження здійснювали за 1173 К з розплавів
Na2WO4 — 3 моль. % МоО3 i Na2WO4 — 5 моль. % WO3. Як основу
застосовували нікелеві пластини.

Якщо електроліз починати з катодного імпульсу, в осаді утворю-
ються більш дрібні зерна. Наприклад, при амплітуді імпульсу 30 А/см2

і його тривалості 40…50 мс їх розмір зменшується з 10…14 мкм до
3…5 мкм. Зменшенням розміру зерен пояснюється незначне збіль-
шення мікротвердості осаду: з 220 до 280 кГ/мм2 для молібдену і з 380
до 440 кГ/мм2 для вольфраму.

Рентгенівські дослідження показали, що початкові імпульси до
30 А/см2 не впливають на орієнтацію осаду. Незалежно від початково-
го імпульсу молібденові і вольфрамові осади мали текстуру <110>.
При накладенні імпульсів струму до 30 A/см2 під час електролізу
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зростає лише дефектність шарів, зумовлена утворенням нових за -
род ків металу на кожному зерні осаду. При накладенні імпульсів
струму з амплітудою понад 50 А/см2 осади перероджуються в губ-
часті і слабо зчеплені з основою. Це характерно для умов практично
повного збіднення прикатодного шару електроліту димолібдат-
і дивольфрамат-іонами. Тип осаду можна пояснити вторинним від-
новленням іонів М2О7

2– атомами натрію, що виділяються на катоді
за первинною реакцією та дифундують від нього.

Вольфрамати і молібдати лужних і лужно-земельних металів —
типові іонні рідини: термічно стійкі, мають порівняно невисокі
тем ператури плавлення (наприклад, для найвикористовуваніших у
високотемпературній електрохімії вольфрамату і молібдату натрію
вони становлять 971 і 960 К) і в’язкість (8,36 і 5,35 мН/см2 за 1000 К),
досить високі значення густини (3,61…3,85 і 2,57…2,81 г/см3), питомої
електропровідності (0,84 і 0,71 Ом м-1 см-1 за 1073 К) і потенціалів
розкладу (1,53 і 1,39 В за 1000 К відповідно). Ці властивості згада-
них електролітів важливі для електроосадження важкоплавких
металів і їх сплавів. У роботі показана можливість електровиділен-
ня вольфраму з вольфраматних боро-, фосфоро- і сірковмісних
розплавів. З вивчених нами акцепторів кисневих йонів найтехно-
логічнішими є оксид бору, метафосфат і піросульфат натрію. Ці
розплави мають усі переваги, що і галогенідно-оксидні. Окрім цього
в них можливе нанесення покривів на різні сталі. Також показано,
що в галогенідно-оксидних KCl-NaCl-Na2WO4-NaPO3, NaCl-Na3AlF6-
Na2WO4-(WO3) і оксидних розплавах Na2WO4-B2O3, Na2WO4-NaPO3
і Na2WO4-Na2S2O7 можливе здійснення багатоелектронних рівноваг
і процесів, а також електровиділення вольфраму з його димерних
форм. Ці ж закономірності повною мірою стосуються й аналогічних
молібденовмісних розплавів і електровиділення молібдену. Особ -
ливо слід відмітити, що за певної основності розплаву існує елект -
родна рівновага за участю шести електронів між металевим воль-
фрамом (молібденом) і його димерними формами. Отримані нами
раніше результати послужили основою для розробки процесів
електроосадження вольфрамових (молібденових) покривів. Отже,
цікаво було порівняти вибрані нами галогенідно-оксидні і оксидні
розплави за осадженням покривів.
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СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

НА ОСНОВІ ПІРИТУ В ЛІТІЄВИХ ХДС

Сурменко В.Є.
ІV курс (бакалавр), група ХТ-41/14, 

спеціальність «Хімічна технологія»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

Науковий керівник: Терещенко О.Я., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Серед всього розмаїття відомих сполук, які досліджуються в якос -
ті катодних матеріалів — наповнювачів плівкових композитних
систем для літієвих мініатюрних хімічних джерел струму, найбільш
перспективними є оксиди, сульфіди і оксидосульфіди перехідних
металів (1). Особливо інтенсивно в останні роки розробляються
системи з використанням катодів з літійованого сульфіду заліза,
перевага якого пов’язана з великими покладами піриту (FeS2) на
Україні, високою енергоємністю, оборотністю, відносною деше-
визною і простотою одержання.

В даній роботі представлені результати випробувань активних
катодних матеріалів шаруватої структури (LixFeS2), які дають змогу
досягти високі питомі ємності до 160 мА.год/г при струмі розряду
0,25 мА/см і середній напрузі 1,45В. Зразки катодних матеріалів
синтезували із елементів високої частоти в атмосфері аргону в не -
стаціонарних умовах в інтервалі температур 400–900 °С. Випробу -
вання одержаних катодних матеріалів проводили в серії пігулкових
акумуляторів габариту 2016 з літієвим анодом. Одержано 20 глибоких
циклів заряд — розряду з середньою ємністю 145 мА.год/г. Прове -
дено дослідження, яке дає змогу виявити вплив хімічного складу
і структури матеріалу на електрохімічну активність катодів.

Розроблений цілеспрямований синтез кополімерів розчинних
в апротонних розчинниках, на основі вінілбутилового ефіру та ак -
рилонітрилу, а також полімерів — ефірів метакрилової кислоти. 

Встановлений оптимальний склад та умови синтезу літієвих
твер дих полімерних електролітів (ПЕ) на основі синтезованих
кополімерів і одержані зразки ПЕ з високою іонною провідністю до
2*10–5 См.*см–1 та задовільними фізико-хімічними та механічними
параметрами. Показана принципова можливість застосування лан-
цюгових кополімерів, що мають бокові та кислотні ланки, здатні до
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комплексу утворення з солями літію як матриці в ПЕ для мініатюр-
них літієвих хімічних джерел струму. Здійснено випробування твер-
дотільної літієвої батареї з композитними електродним матеріалом,
який містить синтетичний пірит FeS2. Методом рентгенівської
спектроскопії було досліджено зміну фазового складу електродного
матеріалу в процесі функціонування герметичного літієвого акуму-
лятора. Показано, що в діапазоні потенціалів від 1,33 В до 1,90 В
роботи акумулятора на катоді відбувається утворення різних про-
міжних фаз включаючи: Li2FeS2, а також металічного заліза.

Одержані результати дають змогу оптимізувати роботу літієвих
акумуляторів на основі піриту, що мають велику перспективу ви -
робництва на Україні, завдяки наявності потужних покладів FeS2.

ПОЛІТЕМАКРИЛАТИ ЯК МАТРИЦІ 
ТВЕРДИХ ЛІТІЄВИХ  ПОЛІМЕРНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ 

Третьяков А.В.
ІV курс (бакалавр), група ХТ-41/14, 

спеціальність «Хімічна технологія»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

Науковий керівник: Терещенко О.Я., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Актуальною проблемою для створення твердих електролітів
(ТПЕ) з високою іонною провідністю є застосування, як матриць,
полімерів з необхідним набором певних фізико-хімічних власти-
востей. В роботі досліджували вплив складу та природи синтезова-
них за радикальним механізмом кополімерів акрилонітрилу (АН)
з гексилметакрилатом (ГМА) або октилметакрилатом (ОМА) на
характеристики релаксаційних процесів та іонну провідність ТПЕ.
ГМА та ОМА були використані для покращення термомеханічних
властивостей кополімеру за рахунок хімічної пластифікації.

На відміну від плівок кополімеру АН з бутилметакрилатом (БМА)
одержані плівки прозорі та еластичні1..

Специфікою таких систем, в порівнянні з більшістю інших, які
широко використовуються як ТПЕ, є те, що донорні атоми, які
утворюють координаційні зв’язки з іонами літію (Li+), в даному ви -
падку містяться не в основному ланцюзі кополімеру, а в бічних гру-
пах (–CN, –COOC6H13, –COOC8H17). Ця обставина повинна вплива-
ти на величину іонної провідності в таких системах, а також на тип
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координації іонів Li+ з кополімерною матрицею. Наші системи
аморфні, що також вигідно відрізняє їх від полімерних електролітів
на основі поліетилен оксиду, які проявляють тенденцію до криста-
лізації з часом. 

Плівки кополімерів з різним співвідношенням мономерів вивча-
лися методом діелектричних вимірювань в широкому температурно-
му та частотному діапазонах. З діелектричних вимірювань величину
іонної провідності визначали за формулою: Хеф = (f × ’’)/ (1.8 × 1010)
на двох частотах (1 і 10 kHz) в широкому температурному діапазоні. 

Провідність збільшується на порядок при збільшенні концентра-
ції солі від 5 до 15%, або при підвищенні температури на 10 К. Іонна
провідність плівок твердих полімерних електролітів, що досліджува-
лись, визначена за імпеданс ним методом при 293 К, змінюється в за -
лежності від концентрації солі та лежить в межах 10–6–10–5 См/см.

Враховуючи плівкоутворюючі властивості, низькі температури
скловування кополімерів, їх здатність до компелексоутвореня з пер -
хролатом літію та високу іонну провідність допованих сіллю плівок,
синтезовані кополімери можуть бути запропоновані як матриці
твердих полімерних електролітів для літієвих хімічних джерел струму.

УМОВИ ОСАДЖЕННЯ ПОКРИВІВ 
НА РІЗНОМАНІТНІ ОСНОВИ

Троянчук В.В.
І курс, НТ-11/17 М, спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,
к.тел. (044)-424-94-33

Науковий керівник: Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Умовою гарного зчеплення покриву з основою є більш пози-
тивний потенціал корозії у порівнянні з потенціалом осадження.
Тому для оцінки можливості нанесення вольфрамових покривів на
різні основи були виміряні стаціонарні потенціали міді, нікелю,
сталі 3, нержавної сталі, титану в обраних електролітах відносно
напівелементів КСl-NaCl — 2,5 mol. % PbCl2 | Pb, NaCl — 5 mol. %
Na2WO4 | O2, Pt i Na2WO4–20 mol. % WO3 | O2, Pt (табл.1).

Потенціал осадження вольфраму значно електронегативніший за
потенціали корозії міді та нікелю в розплавах KCl–NaCl–Na2WO4–
NaPO3 i NaCl–Na3AlF6–Na2WO4, це обумовлює можливість успішного
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покривання. На сталях з цих розплавів осаджується незчеплений по -
рошок. У розплавах Na2WO4–B2O3, Na2WO4–NaPO3 і Na2WO4–Na2S2O7
стаціонарні потенціали всіх електродів значно електропозитивніше
за потенціал осадження вольфраму і на них утворюється зчеплений
покрив. Ці ж закономірності повною мірою стосуються аналогіч-
них молібденовмісних розплавів і електроосадження молібдену.

Таблиця 1
Потенціали вільної корозії (Ек) мiдi, нiкелю, сталі 3, нержавної

сталі та осадження вольфраму (Ео) в галогенідно-оксидних і оксид-
них розплавах

Стаціонарні потенціали титану у всіх розплавах не встановлюють-
ся через інтенсивне розчинення кисню в поверхневому шарі елект -
рода. Тому перед осадженням вольфраму поверхню титану міднили
або нікелювали. Вольфрамові покриви електроосаджували з галоге-
нідно-оксидних KCl–NaCl–Na2WO4–NaPO3, NaCl–Na3AlF6–
Na2WO4–(WO3) і оксидних Na2WO4–B2O3, Na2WO4–NaPO3 та
Na2WO4–Na2S2O7 електролітів. Ми вивчили вплив зміни концен-
трацій вольфрамату, акцепторів кисневих іонів, температури,
катодної густини струму, тривалость електролізу на склад і структу-
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Склад розпла-
ву осаджен ня,

моль. %

Ек, В
Ео, В

Cu Ni Ст. 3 30ХГА

KCl-NaCl-
2,5Na2WO4-
0,35NaPO3

–0,13…0,15 –0,25…0.27 –0,49…0,51 –0,55…0,57 –0,31…0,42

NaCl-
Na3AlF6-

10,0Na2WO4

–0,49…0,54 –0,51…0,55 –0,78…0,81 –0,75…0,79 –0,65

Na2WO4-
5,0B2O3

-1,08…1,12 –1,17…1,22 –1,31…1,35 –1,30…1,31 –1,50

K2WO4-
Na2WO4-
5,0B2O3-

–0,99…1,03 –1,07…1,10 –1,24…1,26 –1,23…1,26 –1,40…1,65

Na2WO4-
5,0NaPO3-

–0,85…0,87 –0,89…0,91 –1,07…1,11 –1,02…1,05 –1,20…1,35

Na2WO4-
7,5Na2S2O7-

–1,09…1,11 –1,09…1,17 –1,30…1,34 –1,29…1,33 –1,50…1,75
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ру катодних осадів та підібрали оптимальні параметри реверсивно-
го режиму осадження. Електрод порівняння — KCl-NaCl-2,5 моль.
PbCl2|Pb і Т = 1023 К в галогенідно-оксидних розплавах; Na2WO4-
0,2WO3|O2, Pt і Т = 1173 К — у оксидних розплавах.

ОДЕРЖАННЯ ЗОЛОТА ПЕРЕРОБКОЮ 
ЗОЛОТО-МИШ’ЯКОВИХ ВУГЛИСТИХ КОНЦЕНТРАТІВ

Фесик В.А.
ІІ курс (магістр), група НТ-21/17, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. 424-94-33
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

У золото-миш’якових вуглистих концентратах золото зв’язане
з арсенопіритом, а присутні в концентраті вуглисті сланці мають
високу сорбційну активність до золотоціанистих комплексів.
Схема переробки цих концентратів передбачає попереднє видален-
ня частини вуглистих сланців флотацією, бактеріальне вилугову-
вання хвостів флотації і ціанування залишків вилуговування. При
вилуговуванні протягом 70 год. вміст миш’яку в концентраті зни-
жується з 6,6% до 1,0–1,2% при ступені окиснення арсенопіриту
93–95%. Після сорбційного ціанування залишків вилуговування
вилучення золота становить 92%, тоді як ціанування початкових
концентратів без бактеріального вилуговування дає змогу вилучити
лише 5–10% золота. Отримуваний флотацією вуглистий концен-
трат містить до 20 г/т золота і до 1% миш’яку, його можна перероб-
ляти, наприклад, плавкою або за схемою випалення — ціанування.

Окисне одно- і двостадійне випалення має на меті розкладання
сульфідних мінералів в умовах високих температур за присутності
кисню повітря як окисника. В результаті випалення досягається
високий ступінь розкладання сульфідних мінералів з виділенням
сірки і миш’яку у вигляді газоподібних сполук — сірчистого газу та
оксиду миш’яку. При цьому залізо і кольорові метали в огарку при-
сутні у вигляді відповідних оксидів, що характеризуються порис-
тою структурою.

Процеси окисного розкладання мінеральних сполук феруму
можна представити такими рівняннями:
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4FeAsS + 3O2 = 4FeS + 2As2O3 (1)
FеS + 1,5O2 = FeO + SO2 (2)
2FeS2 + 5O2 = 2FeO + 4SO2 (3)
2FeO + 0,5O2 = Fe2O3. (4)
При переробці арсенопіритних концентратів випалення прово-

дять у дві стадії: низькотемпературну (400–450 °С) з відгоном сполу ки
тривалентного арсену (As2O3) і високотемпературну (700–750 °С) з роз -
кладанням піриту, піротину та інших сульфідів і видаленням сірки
у вигляді SO2. Здійснення випалення миш’яковмісної сировини в од -
ну стадію за температури 700–750 °С призведе до окиснення ми ш’яку
до п’ятивалентного, що виключить його відгін. Концент рація миш’я -
ку в огарку знижує результати подальшого ціанування золота.

Досягнення високого ступеня десульфуризації сировини, яку
переробляють, є дуже складним завданням унаслідок місцевого
перегріву мінеральних зерен концентрату на 250–300 °С і відповід-
ному оплавленні огарка внаслідок утворення легкоплавких евтек-
тик піротину і магнетиту. З практики відомо, що вилучення золота
з огарків окисного випалення в ціанисті середовища не перевищує
70–85%. Останнє обумовлене неефективністю підготовки сирови-
ни до вилуговування.

Огарок окисного випалення, що є сумішшю кисневих і суль-
фідних сполук металів, може бути направлений на реакційну плавку
спільно з мідьвмісною сировиною з отриманням штейну, в якому
концентруються благородні метали. Штейн конвертують також
з отриманням чорнової міді, яка є колектором благородних металів.
Пірометалургійна переробка золото- і срібловмісних концентратів
характеризується глибоким вилученням золота та срібла в мідний
сплав — більше 99%.

Після електролітичного рафінування міді благородні метали
концентруються в анодних шламах. Вміст золота в шламах знахо-
диться на рівні 0,3–3%, срібла — 3,6%. Даний матеріал характери-
зується високим вмістом селену (5–15%) і телуру (1,6%). Основним
компонентом шламу є мідь.
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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЙ ВОЛЬФРАМАТУ
І АКЦЕПТОРІВ КИСНЕВИХ ІОНІВ, ТЕМПЕРАТУРИ

ТА УМОВ ЕЛЕКТРОЛІЗУ НА СКЛАД 
І СТРУКТУРУ КАТОДНИХ ОСАДІВ

Чабаненко О.О.
І курс, НТ-11/17 М, спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. (044)-424-94-33

Науковий керівник: Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Вольфрамові покриття в розплаві KCl-NaCl-Na2WO4-NaPO3 утво -
рюються, якщо виконується співвідношення 0,02 < [PO3

–]/[WO4
2–] <

<0,18. За концентрації Na2WO4 менше 1 моль. % у незчепленому осаді
виявлено домішки фосфідів, за концентрацій понад 10 моль. % —
на дифрактограмах виявлено оксиди вольфраму. За концентрацій
метафосфату, що перевищують [PO3

–]/[WO4
2–] > 0,18 виділяються

вольфрам і його фосфіди і зчепленого покриву не утворюється.
Вольфрамові покриття в розплаві NaCl–Na3AlF6–Na2WO4 утворю-
ються за концентрації вольфрамату натрію 1…15 моль. %. За великих
концентрацій починається осадження диоксиду вольфраму і вольф -
рамових бронз. З електроліту Na2WO4-B2O3 вольфрам осаджується,
якщо концентрація оксиду бору не перевищує 10 моль.%. При біль-
шій його концентрації на дифрактограмах виявлено оксиди воль-
фраму і бронзи. Вольфрамові покриви в розплаві Na2WO4–NaPO3
утворюються за концентрації метафосфату 0,5…15,0 моль. %. За вели-
ких концентрацій поряд з вольфрамом осаджуються його бронзи
і осад швидко переростає в дендрити. З електроліту Na2WO4–Na2S2O7
вольфрам осаджується, якщо концентрація Na2S2O7 становить
2,5…12,5 моль.%. За великих концентрацій поряд з вольфрамом
оса джуються його диоксид і сульфіди. Суцільні вольфрамові
покриви з галогенідно-оксидних електролітів отримані за 973…1073 К
і густині струму до 0,25 А/cм2. За вищої температури розплав стає
термічно нестійким і леткішим. За температури нижче 973 К можна
отримати шари вольфраму до 5 мкм і осади швидко перероджують-
ся в порошок. За густини струму понад 0,25 А/cм2 утворюються
дисперсні вольфрамові порошки. Суцільні вольфрамові покриття
з оксидних електролітів отримані за 1023…1123 К і густини струму
до 0,40 А/cм2. За температури нижче 1023 К можна отримати шари
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вольфраму до 15…20 мкм. За густини струму понад 0,40 А/cм2 утво-
рюються високодисперсні порошкові осади вольфраму з питомою
поверхнею до 40…50 м2/г. Вивчення впливу катодної густини стру-
му і тривалості електролізу, підбір параметрів реверсного режиму
осадження здійснювали для електролітів KCl–NaCl–2,5 моль. %
Na2WO4–0,35 моль. % NaPO3, NaCl–Na3AlF6–7,5 моль. % Na2WO4,
Na2WO4–5 моль. % NaPO3 i Na2WO4 — 5 моль. % Na2S2O7. Зчеплені
суцільні безпористі покриви з цих електролітів отримані за
923…1173 К і густини струму 0,01…0,15 і 0,03…0,25 А/cм2 для гало-
генідно-оксидних і оксидних систем відповідно. Розмір кристалітів
у осаді зменшується із збільшенням густини струму. Проте за густини
струму понад 0,25 А/cм2 спостерігається значне збільшення зерен,
що супроводиться збільшенням амплітуди шорсткості. Це приво-
дить до переродження осаду в дендрити. За густини струму менше
0,025 А/cм2 швидкість корозії основи перевищує швидкість осад-
ження вольфраму і зчеплений покрив не утворюється. Швидкість
осадження вольфраму в досліджуваному інтервалі густин струму
становить 5…15 мкм/год для галогенідно-оксидних електролітів
і 20…45 мкм/год для оксидних, вихід за струмом вольфраму у ви -
гляді покриву становить відповідно до 60 і 95 %. Із залежності тов-
щини покриву і виходу за струмом вольфраму видно, що із зростан-
ням тривалості електролізу вихід за струмом зменшується. В оксидних
розплавах до цих основ додаються сталі Ст.3, 15X, Ст.45, 40X, 30 ХГА,
інструментальні сталі У7, У10, Р6М5, тверді сплави ВК6, ВК20,
міднений та нікельований титан.

Профілометричні дослідження показали, що в міру потовщення
осаду він з дрібнокристалічного рівномірного за розмірами зерен
перетворюється на грубіший. Великокристалічну структуру здріб-
нювали застосуванням реверсного режиму ведення електролізу.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ГЕНЕРАТОРА 
НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ 

НА БАЗІ БАГАТОРЕЗОНАТОРНОГО МАГНЕТРОНА

Шевченко Б.Г.
VI курс, група ЕА-61/16М, спеціальність «Електроніка», 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
тел. 063-146-38-76

Богапов Ф. Г.
IV курс, група ДЕ-41, 

спеціальність «Електронні пристрої та системи» 
НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», тел. 067-580-30-52

Науковий керівник: Жовнір М.Ф., 
к.т.н., с.н.с., НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

Вибір багаторезонаторного магнетрона в якості генератора над -
високих частот (НВЧ) обумовлений високим коефіцієнтом корис-
ної дії при відносно простій конструкції та стійкістю його роботи
при зміні навантаження.

При розробці магнетронів необхідно враховувати конструктор-
сько-технологічні особливості складових вузлів [1]:

– анодного блоку магнетрона, який має резонаторну систему
та елементи для розділення видів коливань;

– катодного вузла з відповідними виводами;
– виводу енергії;
– магнітної системи;
– системи охолодження.
При розробці даного магнетрона був використаний анодний

блок у вигляді 24-х резонаторної системи секторного типу, яка тех-
нологічно прос та, виготовляється електроіскровим і ультразвуко-
вим методом обробки.

Для розділення видів коливань в магнетроні використані кіль-
ця зв’язку, конструктивно виконані у вигляді провідників прямо-
кутного перетину, які з’єднують сегменти резонаторів анодного
блоку через один. Для підсилення дії кілець зв’язку при збереженні
симетрії коливальної системи застосовують двократне кільцеве
зв’язування з двох сторін анодного блоку, що дозволяє збільшити
зв’язок між резонаторами та покращити розділення видів коливань
за частотою. Кільці зв’язку приєднуються до сегментів анодного
блоку пайкою.
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Катодний вузол представляє собою імпрегнований катод ци -
ліндричної форми, який кріпиться на катодній ніжці контактним
зварюванням. Катодний вузол з катодною ніжкою приварюється
лазерним зварюванням до корпусу анодного блока.

Вивід енергії представляє собою плавний перехід з Н-подібно-
го хвилеводу на прямокутний хвилевід з перетином 23х10 мм. Такий
вивід енергії має достатню ширину смуги пропускання, що дозволяє
сильно зв’язати з навантаженням коливання на p-виді коливань.
Дякуючи цьому полегшується усунення паразитних видів коли-
вань. Вивід енергії з’єднується з резонаторною системою пайкою.

Магнітна система магнетрона забезпечує магнітне поле з на -
пру женістю H=2400ч3200 ерстед. В магнетронах, як і в багатьох
інших електронних НВЧ-приладах, широке розповсюдження отри-
мала пакетована система, при якій постійний магніт є конструк-
тивною частиною самого приладу. В якості основного матеріалу для
постійних магнітів використовуються спеціальні магнітні сплави,
які мають велику коерцитивну силу і велику залишкову індукцію.
В пакетованих магнетронах полюсні наконечники із спеціальних
ферромагнітних матеріалів входять з торців в середину магнетрона.
Цим значно зменшується повітряний проміжок між полюсами,
який складає основну частину магнітного опору ланки.

Система охолодження представляє собою випаровувально-
конденсовану систему, яка складається з камери кипіння, камери
конденсації та радіатора з розвинутою поверхнею теплообміну.

Данна система має просту конструкцію, стабільність утриман-
ня робочої температури, малу масу і габарити.
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Серед різноманітних вимірювачів фізичних величин все біль-
шого застосування знаходять сенсори на поверхневих акустичних
хвилях (ПАХ).

В даній роботі представлена математична модель сенсора акус-
тичних сигналів у вигляді керованого ПАХ-генератора, частота
якого змінюється при переміщенні мембрани в електричному полі
ПАХ (рис. 1).

Рис. 1. Схема функціональна ПАХ-сенсора 

Частота ПАХ-генератора із урахуванням дисперсії фазової швид -
кості ПАХ визначається співвідношенням f  (2n – )V0/2L, де n —
ціле число, що визначає моду коливань; V0 — фазова швидкість ПАХ
на вільній поверхні звукопроводу; L — відстань між центрами ЗШП;
 —додаткове фазове набігання хвилі на ділянці звукопроводу під
мембраною, яке описується співвідношенням  = Nk exp(–2),
де N = W/0 — кількість довжин хвиль ПАХ на збуреній ділянці звуко -
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проводу; W — довжина збуреної ділянки звукопроводу; k = –2[V(x) –
– V0]/V0 — коефіцієнт електромеханічного зв’язку,  = x/0, x —
відстань до мембрани; 0 = V0/ f0; 0 та f0 — довжина та частота ПАХ.

Наприклад, при дії акустичного амплітудно-модульованого
сигналу нормований зазор буде визначатися за формулою (t) = 0
[1 + M cos (2t)], де 0 — нормований зазор у початковій точці; M —
коефіцієнт модуляції;  — частота модуляції.

Зміна зазору відповідно буде призводити до зміни фазового зсуву
(t) = Nk exp[–2(t)] і частоти ПАХ-генератора f(t) = f0 [2n –
– (t)]/2n.

Наприклад, на рис. 2 зображені залежності зміни зазору (а) та
частоти ПАХ-генератора (б) при параметрах: звукопровід із ніобат
літію YZ-зрізу (k = 0,045); число довжин хвиль на збуреній ділянці
звукопроводу N = 100; початкова частота ПАХ-генератора f0 = 70 МГц;
n = 150; початковий нормований зазор 0 = 0,1; частота модуляції
 = 20 кГц; коефіцієнт модуляції M = 0,8.

а) б)
Рис. 2. Зміна зазору (а) та частоти (в) ПАХ-генератора

При зміні нормованого зазору  = 0,02  0,18 девіація частоти
ПАХ-генератора складає 587 кГц при коефіцієнті перетворення
близько 73 кГц/мкм.

Отримані співвідношення дозволяють визначати конструктив-
ні та електричні параметри сенсорів мікропереміщень, тиску, пере-
творювачів акустичних сигналів мікрофонів та гідрофонів різнома-
нітного призначення. 
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к.т.н., с.н.с., НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Пристрої на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) знайшли своє
застосування в багатьох галузях науки та техніки. За призначенням
ПАХ-пристрої можна поділити на декілька класів: смугові фільтри,
лінії затримки, резонатори, конвольвери, сенсори фізичних вели-
чин та інш. Більшість переваг пристроїв на ПАХ зумовлено безпо-
середньо їх фізичною структурою: малою вагою та габаритами,
лінійністю фазочастотної характеристики, високою прямокутністю
та ефективним придушенням бічних пелюсток амплітудно-частот-
ної характеристики (АЧХ), температурною стабільністю. Оскільки
центральна частота та форма АЧХ визначаються топологією, тому
ПАХ-пристрої не потребують складного налаштування в апаратурі. 

Загальна конструкція смугового фільтра на ПАХ зображена на
рис. 1, а.

Вхідний електричний сигнал Uвх(t) надходить на вхідний зуст річ -
но-штировий перетворювач (ЗШП) 1, який генерує ПАХ, що поши -
рюється в матеріалі звукопроводу 2 в напрямку вихідного ЗШП 3.
За рахунок прямого п’єзоефекту вихідний ЗШП 3 генерує елект -
ричний сигнал Uвих(t), що надходить в навантаження. На краях
п’єзоелектричного звукопроводу 2 наносять поглиначі 4 та 5. Якщо
змінювати довжину, ширину електродів і відстань між ними, то
можна одержати будь-яку форму відгуку перетворювача. Така зміна
конструкції електродів називається аподизацією. 

Часто розробляють фільтр, для якого функцію аподизації бе -
руть у вигляді функції Хеммінга: Wx(t) = k + (1 – k) cosm (t/2T), де
2Т — повна тривалість імпульсного відгуку, t — час.

За допомогою розробленого алгоритму в МП MathCAD було про-
ведено розрахунки конструктивних параметрів фільтрів з центральни-
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ми частотами вхідних сигналів f0 = 48,5  76 МГц (телевізійний діа -
пазон) та смугою частот f = 1 МГц. Як матеріал звукопроводу було
використано ніобат літію LiNbO3 YZ — зрізу, швидкість поширен-
ня ПАХ в якому становить 3488 м/с. На рис. 1, б наведено розрахо-
вану нормовану частотну характеристику ПАХ-фільтра з такими
параметрами: f0 = 76 Мгц, f = 1 МГц, вхідний ЗШП: еквідистан-
тний неаподизований, кількість електродів Nвх = 76; вихідний
ЗШП: аподизований за функцією Хеммінга: Nвих = 152 (рис. 1, в). 

б) в)
Рис. 1. Загальна конструкція (а), нормована АЧХ (б) та струк-

тура аподизованого ЗШП (в) фільтра на ПАХ

Розроблений та реалізований в МП MathCAD алгоритм дозво-
ляє швидко та в автоматичному режимі виконувати розрахунки
структури акустоелектричних перетворювачів, частотної характерис-
тики, конструктивних та акустоелектричних параметрів фільтрів на
ПАХ, параметрів узгоджувальних ланок. Використання різноманіт-
них функцій аподизації дозволяє створювати фільтри з необхідни-
ми частотними характеристиками.
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Зародження, становлення і розвиток інженерної діяльності та
технічної освіти є важливою віхою в процесі формування людської
цивілізації. Історичний процес становлення і розвитку інженерної
діяльності та інженерної освіти можливо умовно розділити на п’ять
етапів, відповідно до п’яти основних історичних етапів розвитку
техніки: інструменталізації (праінженерний); механізації (предін-
женерний); машинізації (власне інженерний); автоматизації (роз-
винений інженерний); кібернетизації (постінженерний).

Кожен з цих етапів визначається рівнем розвитку науки і техніки,
виробництва і споживання, соціально-економічним та суспільно-
політичним устроєм суспільства, його освітнім рівнем; кожному від -
повідає свій характер розвитку інженерної діяльності та відповідної
технічної освіти. Поняття «технічна освіта», яке було складовою
частиною спеціальної освіти, стало вживатися в середині XIX сто-
ліття. Тому слід визначити зміст, який вкладався в це поняття для
подальшої характеристики рівнів технічної освіти. 

Відповідно до енциклопедичного словника Ф.А. Брокгауза
і І.А. Ефрона 1901р. визначення технічної освіти наступне: «техніч-
на освіта — один з видів спеціальної освіти, для розповсюдження
якого існують школи нижчі, середні, вищі: перші два розряди да ють
необхідні пізнання для нижчих і середніх службових органів в різних
галузях промисловості (для робітників і техніків), вищі школи готують
керівників технічних робіт (інженерів)». Із цього визначення ми вже
бачимо різні кваліфікаційні посади, а саме: інженер, технік, робочий.

Переломним моментом взаємодії науки, техніки і виробництва та
результатом їх тісного взаємозв’язку було утворення нерозривного
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ланцюжка «наука-техніка-виробництво», в якому наука зайняла про -
відне місце, випереджаючи у своєму розвитку техніку, а техніка —
виробництво. Поряд з провідними інженерними професіями, таки-
ми як інженер-технолог і інженер-конструктор, з’явилася потреба
в професії інженер-дослідник, яка забезпечує більш тісний зв’язок
науки з виробництвом. Відбулося різке ускладнення комплексу знань
інженерної професії відповідно до розширення сфери інженерної
діяльності, ростом складності і багатофункціональності техніки. На
базі галузевих і академічних науково-дослідних інститутів, універ-
ситетів отримала розвиток організація вищої освіти і науки в загаль -
нодержавному масштабі.

РОЗКЛАДАННЯ ЗОЛОТОВМІСНИХ 
РУДНИХ КОНЦЕНТРАТІВ 

МЕТОДАМИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОКИСНЕННЯ,
ПІРОМЕТАЛУРГІЇ 

ТА БАКТЕРІАЛЬНОГО ВИЛУГОВУВАННЯ

Щіпакін В.С.
ІІ курс (магістр), група НТ-21/17, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

к.тел. 424-94-33
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Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Метод електрохімічного окиснення. Метод електрохімічного
окиснення сульфідних мінералів у лужному середовищі полягає в
тому, що кисень у систему не подають ззовні, а він утворюється при
анодному розкладанні гідроксид-йонів:

2OH– = О– + H2O (1)
О2– — 2e– = 0,5O2 (2)
Швидкість вилуговування мінералів визначається конструкцією

електролізера, інтенсивністю утворення кисню на одиницю об’єму
розчину, густиною струму на аноді, гранулометричною характерис-
тикою матеріалу і щільністю суспензії. В оптимальних умовах елек-
трохімічного розкладання розклалося 72–87% арсенопіриту
і 45–53% піриту. Розчини електрохімічного вилуговування після
очищення від миш’яку і сірки можна повертати назад у процес без
зниження їх хімічної активності. Миш’як рекомендується виводи-
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ти у формі малорозчинного кальцій арсенату при обробці розчинів
вапном, сірку — безводного натрій сульфату додаванням розчинів
NaOH до 150 г/л при охолодженні системи до 16–17 єС.

Пірометалургійний спосіб переробки концентратів. Останнім ча сом
актуальною є переробка гравітаційних концентратів безпосередньо
на місці їх добування. З відомих способів переробки концентратів,
які містять платиноїди, найпоширенішим є пірометалургійний,
суть якого — накопичення благородного металу в колекторі. Ця
технологія дає змогу з мінімальними затратами отримати продукт, що
містить 70–90% золота, в якому також концентруються платиноїди
і срібло. Запропоновано плавку очищеного окисненого гравітацій-
ного концентрату в індукційних печах із застосуванням мідного
колектора і шлаку системи SiO2-FeO-Na2O-CaO. При чотирикрат-
ному оберті мідного колектора концентрація золота в ньому зростає
до 19,8%, срібла — до 2,2%, платини — до 1,1%, паладію — до 0,9%.
Загальне вилучення Au становить 96%, Ag — 92%, Pt i Pd — по 93%.
При виборі апарата для промислових плавок слід урахувати, що
температура розплаву має бути 1200–1250 оС, тривалість відстою-
вання шлаку — 20–35 хв., загальна тривалість плавки — 50–60 хв. 

Бактеріальне вилуговування. Останнім часом ведуть активні до -
слідження і впровадження чанового бактеріального вилуговування
концентратів кольорових і благородних металів з метою розкладання
золотоносних сульфідних і сульфідномиш’якових мінералів. Регу лю -
вання pH розчину, температури пульпи, розмірів часток початково-
го концентрату, концентрації кисню і вуглекислого газу і живиль-
них речовин забезпечує зміну швидкості вилуговування сульфідів
у широких межах. Усі технології безпосередньо включають бактері-
альне розкладання сульфідних і миш’яковмісних мінералів, очи-
щення бактеріальних розчинів після вилуговування з використанням
їх в обороті та ціанування кеків, вилуговування. Умови вилугову-
вання такі: співвідношення твердої та рідкої фаз — 1:5, розмір кон-
центратів — 90–95% температура — 28–35 °С, pH пульпи — 2,2–1,7.
Регенерацію відпрацьованих бактеріальних розчинів проводять
нейтралізацією їх вапняним молоком до pH = 2,8–3,2. Ступінь
окиснення арсенопіриту після 60–120 год. бактеріального вилуго-
вування досягає 80–90%.

Схема переробки високомиш’яковистого золотовмісного кон-
центрату включає дві стадії бактеріального вилуговування. Після
пер шої з пульпи виділяють готовий для ціанування продукт, вихід
якого становить 25–30%. Після другої стадії вміст миш’яку в кеку
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вилуговування становить 1,3–1,4%. При ціануванні залишків бак-
теріального вилуговування вилучення золота становить 90–91%
(10% без попереднього бактеріального розкладання концентратів).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Юхименко В.О.
І курс, група НТ-11/17 м, 

спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих і силікатних матеріалів», 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. (044)-424-94-33

Науковий керівник: Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

За тематикою розвитку технічної освіти показав, що в сучасних
умовах розвитку галузей людського знання виникла необхідність
усвідомлення суті феномена технологічної освіти. Єдиної точки зору
в погляді на взаємозв’язок технології та технологічної освіти серед
фахівців немає. Так, наприклад, технологію визначають як сукупність
виробничих методів і процесів у певній галузі виробництва, а також
науковий опис способів виробництва. Існує інше визначення тех-
нології. В даному випадку сутність технології розкривається через
сукупність знань, відомостей що до способів переробки матеріалів,
виготовлення виробів і процесів, які супроводжують ці роботи. По -
няття «технологія» трактується також як сукупність наук, відомостей
про способи переробки тієї чи іншої сировини у напівфабрикат,
у готовий виріб; сукупність процесів такої переробки. Запропо но ва но
визначення технології як науки про перетворення і використанні
матерії, енергії та інформації в інтересах людини.

Технологічна освіта розглядається як освіта, спрямовану на
формування і розвиток технологічної, екологічної та економічної
культури особистості студентів через розвиток творчого технологічно-
го мислення, комплексу технологічних здібностей, якостей особис-
тості: соціальний адаптивності, конкурентоспроможності, готов-
ності до професійної діяльності — як результат сформованих знань
основ сучасних технологій перетворення матеріальних, енергетич-
них та інформаційних середовищ, знань основ застосування сучас-
них технологій у виробництві, економіці, сфері послуг і побуту.
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Завданнями технологічної освіти є не лише формування ком-
плексу технологічних знань і вмінь, але й формування та розвиток
у студентів інтегрованих якостей особистості, таких як готовність
до професійної діяльності, креативність, мобільність, відповідаль-
ність, конкурентоспроможність. Цей складний комплексний підхід
до освітнього процесу включає в себе перехід від інформативних до
активних методів навчання з включенням у діяльність навчальних
елементів проблемності, наукового пошуку, різноманітних форм
самостійної роботи, тобто перехід від здатності запам’ятовування
і відтворення інформації до школи розуміння і мислення. Для цього
акцент повинен бути перенесений з навчальної діяльності виклада-
ча на пізнавальну функцію студента. Саме тому вища освіта повин-
на формувати розуміння необхідності постійного оновлення знань,
яка включає пошук і відбір інформації, вміння аналізувати, висува-
ти і оцінювати гіпотези. 

Вимога до сучасної освіти — виховати людину, яка здатна при-
ймати рішення, виконувати власні проекти. Ті, хто не відповідає
цим вимогам, не зможуть досягти успіху.

Аналіз бази даних вакансій Міжнародного кадрового порталу
HeadHunter (Україна) в листопаді 2014 року, свідчить про те, що рі -
вень конкуренції на одне робоче місце серед українських студентів-
випускників восени склав 11 осіб на місце. Знайти роботу початківцю
так само важко, як і директору з великим зарплатним очікуванням.
Причому, найбільш високий процент (39%) працевлаштування піс -
ля проходження стажування (практики) на підприємстві. Швидше
знаходять роботу ті фахівці, які вже мають певний досвід роботи.

У зв’язку з цим вкрай необхідно, щоб сучасні освітні технології
вищої, у тому числі, технічної професійної освіти базувалися на сис -
темах безперервної і випереджаючої освіти, а також дистанційного
навчання. Майбутнє цих системних процесів не викликає сумніву.
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Багато фізичних законів, які справедливі для макрооб’єктів, для на -
ночастинок порушуються. Наприклад, для наночастинок неспра вед -
ли ві відомі формули додавання опорів провідників при їх паралельному
і послідовному з’єднанні. Вода в нанопорах гірських порід не замерзає
при температурі — 20–30 °С, а температура плавлення наночастинок
золота істотно менше температури плавлення масивних зразків.

В останні роки в багатьох публікаціях наводяться ефектні прикла-
ди впливу розмірів частинок тієї чи іншої речовини на його влас ти вос -
ті — електричні, магнітні, оптичні. Так, колір рубінового скла зале-
жить від змісту і розмірів колоїдних (мікроскопічних) частинок золота.
Колоїдні розчини золота можуть дати цілу гаму кольорів — від поме-
ранчового (розмір частинок менше 10 нм) і рубінового (10–20 нм) до
синього (близько 40 нм). У лондонському музеї Королівського інстту-
ту зберігаються колоїдні розчини золота, які були отримані ще М. Фа -
радеєм, який вперше зв’язав варіації їх кольору з розміром частинок.

Частка поверхневих атомів стає все більше по мірі зменшення
розмірів частинки. Для наночастинок практично всі атоми «повер-
хневі», тому їх хімічна активність дуже велика.
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Корпускулярно-хвильовий дуалізм дозволяє приписати кожній
частинці певну довжину хвилі. Зокрема, це відноситься до електро-
нів у кристалі, елементарним атомним магнітикам тощо. Їх пове-
дінка описується хвильовими характеристиками. Теплові коливання
атомів кристала є колективним процесом: окремі атоми коливаються
ні незалежно, а беруть участь в пружних теплових коливаннях різ-
ної частоти, що охоплюють весь кристал. Цим хвилях зіставляють із
своєрідною часткою — фононом — квантом енергії пружних коли-
вань, за аналогією з фотоном — квантом енергії електро-магнітних
коливань. Розміри макроскопічних тіл набагато порядків більше
довжини цих хвиль. Відповідна ж частці довжина хвилі може «не
уміщатися» на наночастинці.

Загальна причина відмінності властивостей наносистем від
властивостей макроскопічних систем — це порівнянність їх розмі-
рів з довжиною хвиль, що визначають ці властивості. Тому нано-
частинки заліза при кімнатній температурі поводяться не як ферро-
магнетики, а як парамагнетики.

Нарешті, ще одна особливість наноструктур, важлива для елект ро -
ніки, — разом із зменшенням розмірів системи зменшується час про -
тікання в ній різноманітних процесів, а саме, збільшується швидкодія.

Незвичайні властивості наноструктур ускладнюють їх тривіальне
технічне використання і одночасно відкривають абсолютно несподі-
вані технічні перспективи.

Особливо важливим для медицини і біології є те, що нанороз-
мір — один з основних масштабів живого організму. Це дозволяє
ставити задачу цілеспрямованого впровадження наноструктур в жи -
вий організм (у тому числі людини), наприклад, з метою очищення
кровоносних судин або локального введення ліків. Одночасно з’яв-
ляється та вже реалізована зараз можливість поєднання електрон-
них та мікро-механічних пристроїв з «живими» наноструктурами,
наприклад для створення нанороботів або вирішення завдань на но -
електроніки. Значний потенціал наноматеріали несуть в собі розроб-
ки нових матеріалів, які можуть бути використані для конструю-
вання нових автомобільних двигунів. Зростаючі рік від року вимоги до
показників економічності двигунів і зниження токсичності вихло-
пу змушують автомобільних конструкторів вести активний пошук
альтернативних чавуну і сталі матеріалів. В якості одного з найбільш
перспективних, здатних стати основою для створення нових моделей
двигуна матеріалів розглядається модифікований нанокомпозитний
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матеріал — пластик. Теоретично використання таких полімерів дозво -
лить значно спростити сам процес виготовлення різних деталей дви-
гуна, паралельно покращиться і їх точність. Показники жорст кості
і міцності модифікованого пластику близькі до тих, що демонстру-
ють метали, але при цьому пластик набагато легше, а його вико-
ристання в конструкції автомобільного двигуна дозволить значно
поліпшити корозійну стійкість деталей, знизити рівень шумів дви-
гуна, зменшити технологічні допуски. Істотно продовжити термін
служби деталей, що працюють в умовах екстремально високих тем-
ператур, напруження таких, як свічки запалювання, паливні фор-
сунки і інші елементи камери згоряння, може початок використан-
ня в них нанокристалічних компонентів.
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Біокераміка — конструкційний сумісний з біологічними об’єк-
тами матеріал, який використовується в практичній медицині при
протезуванні та виготовленні імплантатів.

Протягом останніх 30–40 років було здійснено безліч важливих
досягнень у галузі біоактивної кераміки, скла і склокераміки. З ча -
сів первісної роботи з розробки матеріалів, що витримують фізіоло-
гічне середовище, акцент змістився у бік використання керамічних
матеріалів, які взаємодіють із кістковою тканиною, формуючи з нею
безпосередній зв’язок. Зараз стало можливим вибирати за допомо-
гою контролю складу певні біологічні властивості, а саме, чи будуть
ці матеріали біологічно стабільні, коли вони включені в структуру
скелета, або вони весь час будуть розсмоктуватися.

Кістка — це композит, що містить органічну фазу (засновану на
колагені), в яку вкраплені кальцієвмісні неорганічні кристали. Од -
нак, незважаючи на те, що скелет грає життєво важливу роль в тілі
ссавців зокрема для підтримки, пересування і захисту внутрішніх
органів, він схильний до тріщин від ударів і руйнівних хвороб, які
пов’язані зі старінням. Тому, починаючи з давніх часів, була необ-
хідність у відновленні пошкодженої кісткової тканини.
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Найбільш ранні спроби замінити тверду тканину на біоматері-
ал були спрямовані на відновлення основних функцій за допомо-
гою «ремонту» дефектів, викликаних ударами і хворобами — проте
мета полягала в досягненні мінімальної біологічної реакції з боку
фізіологічного середовища. Зараз біокерамічні матеріали, в основ-
ному, класифікують як «біоінертні», а відсутність токсичної реакції
може розглядатися як успішний результат. Термін «біоінертний»
слід вживати обережно, оскільки стало ясно, що будь-який матері-
ал, упроваджений у фізіологічне середовище, буде викликати реак-
цію (відгук). Однак, з точки зору біомедичних імплантатів, термін
може бути визначений як такий, що «має мінімальний рівень відгу-
ку з боку приймаючої тканини, завдяки тому, що в імплантат будуть
поміщені тонкі волокнисті пластини, які не торкаються одна одну».
У 1920 р. де Джонг першим виявив схожість між рентгенограмами
мінеральної частини кістки і фосфаткальціевого з’єднання — гід-
роксіапатиту. Пізніше було встановлено, що гідроксиапатит має
хімічну формулу Ca10(PO4)6(OH)2 і є більш стабільним у водному
середовищі. Поряд з тим, що останні сорок років спостерігався рух
в сторону збільшення кількості використовуваних в клінічних цілях
біокераміки, а також якості відновлення кістки, до цієї пори існує
можливість досягти поліпшень у цій справі, а саме:

– вдосконалення механічних характеристик існуючих біоак -
тивних керамік;

– поліпшення біоактивності з метою активізації генів;
– поліпшення характеристик біомедичних покриттів відповідно

до механічної стабільності і здатністю доставляти біологічні агенти;
– розробка «розумних» матеріалів, що допускають комбінуван-

ня чутливості і біоактивності;
– розробка поліпшених біоміметичних композитів.
Однак усе ще існує необхідність у кращому розумінні біологіч-

них систем, точному поданні механізму зв’язування між мінераль-
ною частиною кістки і колагеном. Також неясно, чим активується
швидке загоєння: новим поколінням біокераміки, як результат по -
ліпшення мінералізації самим по собі або існує комплексний сиг-
нальний процес, який «всмоктує» білки колагену.
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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПАКЕТУ ПРИСАДОК
КОМПАДІТ-731 НА КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ ПРИ

ГРАНИЧНОМУ МАЩЕННІ

Захарченко А. В.
Старший викладач кафедри автомобільного транспорту 

та соціальної безпеки,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Метою роботи є дослідження впливу концентрації хімічно
активних речовин на ефективність мастильного дії трансмісійних
олив (ТО) при коченні з проковзуванням, наукове обґрунтування
і розробка комплексної методики вибору певного мастильного
матеріалу, який відповідає умовам експлуатації.

Для реалізації поставлених завдань використана товарна ТО
ТМ–3–18 на мінеральній основі, аналогічна ТАП–15В та її база без
композиції (пакету) присадок. В процесі роботи були проведені ви -
пробування зарубіжного товарного пакету присадок Компадіт 731
(К–731), що поставляється Фастівському заводу технічних олив
«Аріан». Згідно поставлених завдань дослідження, при лаборатор-
ній оцінці значення концентрації пакету присадок в базовій оливі
варіювалися від 1 до 8 % по масі. З метою підтвердження оптимальної
концентрації пакету присадок за умов дослідження і для порівняль-
ного аналізу отриманих залежностей в роботі також було викорис-
тана товарна ТО Mobilube GX 80W–90, що виробляється нафтовою
компанією Mobil Oil oy ab з Фінляндії.

Як модельний (не конструкційний) матеріал і для підтверджен-
ня справедливості отриманих результатів показників мастильної дії
були використані об’ємно загартовані зразки і контртіла (трибоеле-
менти) роликового типу. Форма і розміри трибоелементів для моде-
лювання поведінки (зношування) трибосистем нестаціонарним
марківським процесом з урахуванням масштабного чинника відпо-
відали вимогам ДСТУ 30480-97 з коефіцієнтом взаємного перекрит-
тя Квз = 0,3. Трибоелементи виготовлені з одного матеріалу, а саме
з типових, що широко використовуються в промисловості, серед-
ньовуглецевих (<0,30% Cu) низьколегованих конструкційних
покращуваних сталей (які використовуються після загартування
і високого відпущення (поліпшення) при 550–650 °С): 1) 30ХГСА
(хромансіль) з твердістю поверхневого шару 40–45 HRC; 2) 40Х
з твер дістю поверхневого шару 45–50 HRC.
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При проведенні усіх серій трибологічних випробувань була реалі -
зована пряма пара тертя кочення з проковзуванням. Дослідження на
машині тертя (МТ) СМЦ-2 проводилися до стабілізації показників
мастильної дії, причому проковзування складало більше 10%, а врахо-
вуючи конструктивні можливості рівним 20%. Випробу ван ня на МТ
проводились відповідно до діючих вітчизняних стандартів і стандарти-
зованим методом дослідження та контролю трибологічних властивос-
тей олив і присадок до них з використанням роликових випробуваль-
них машин. Величина моменту тертя визначалась тензометруванням
в зоні концентрації полів деформацій і напруг з ви користанням мало-
базних тензодатчиків переміщення, що наклеюються, на підставі тен-
зорезистивного ефекту і перераховувалась в коефіцієнт тертя.

Випробування пакету присадок на МТ показали, що дія К-731
на змащувальну здатність, протизадирні та протизносні властивос-
ті ТО порівнянно з дією інших високоякісних зарубіжних аналогів,
таких як Компадіт-733 («Istrochem», Словаччина) і Англомол-6085
(«Lubrizol», Німеччина). Аналіз залежностей показує, що досліджу -
є мі оливи не містять антифрикційних присадок, а включають в себе
пакети протизадирних чи EP (Extreme Pressure) присадок, котрі
у деяких випадках збільшують f, справляя при цьому протизадир-
ний вплив на поверхневий шар матеріалу. Оцінка кращих з дослід-
жуємих композицій у порівнянні з Mobilube GX вказує на рівень їх
майже однакової мастильної дії.

Починаючи з деякої досить великої величини, f повільно зни-
жується в часі. Харді назвав час від моменту нанесення мастильно-
го матеріалу на поверхні тертя до одержання стійкого значення f
латентним періодом. Мінімальне значення f досягається, коли де -
формації зсуву повністю локалізуються в модифікованому шарі, і збе -
рігається в інтервалі температур, у якому забезпечується рівність
швидкості її утворення й руйнування (зношування).

ВИНАХІД ДЮРАЛЮ БУЛО ЗРОБЛЕНО ВИПАДКОВО

Коновалов Я.В.
студент гр. ПНМ-21, КНУБА

Наукові керівники: Добровольський О.Г, к. т. н. доцент КНУБА і
Косенко В.А., к. т. н., професор Університету «Україна»

Випадковість у винахідництві зустрічається не дуже часто. Ін -
те рес в цьому сенсі представляє винахід дюралю — сплаву, також ві -
домого під назвами дюралюміній, дюралюмін. Сучасні дюралі мають
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складний хімічний склад, основу яких складають алюміній, мідь і маг -
ній; для підвищення корозійної стійкості додають марганець. Дю ра -
люміній було розроблено і відкрито дослідним шляхом в 1903 році
Альфредом Вильмом, німецьким інженером-металургом випадко-
во. Він знав, що після гартування сталі досягається висока твердість
матеріалу. Але після гартування сплав алюмінію з міддю навпаки
ставав м’якішим ніж був до цього. Після багатьох випробувань, які
не дозволили отримати зміцнення сплаву, зневірившись у можливості
отримати позитивний результат, Альфред покинув лабораторію і по -
їхав відпочивати. Через тиждень він повернувся у лабораторію і знов
перевірив на міцність загартовані зразки сплаву, які до його від по -
чинку не були міцними. І трапилось чудо — всі зразки стали міцними.

Альфред встановив, що сплав алюмінію з домішками міді після
гартування і витримці на протязі тижня стає у багато разів твердіше,
при цьому, не втрачаючи своїх пластичних властивостей. Після цього
експерименту в 1909 році один з німецьких металургійних заводів
в місті Дюрен (нім. Dьren), став випускати цей вид сплаву під тор-
говою маркою «Дюраль». Назва сплаву, що походить від назви міста
Дюрен, стало загальним позначенням для цілої групи сплавів на
основі алюмінію, легованого домішками міді, магнію і марганцю.
За минуле століття розробили близько 10-ти марок, різних за скла-
дом і призначенням.

Сплави дюралюмінію характеризуються невеликою щільністю,
високою міцністю, достатньою твердістю і в’язкістю, для підви-
щення механічних властивостей їх піддають термічній обробці.
Міцність дюралюмінію в 4–5 раз вище міцності чистого алюмінію.

Основний ефект зміцнення дюралів відбувається при термічній
обробці. 

Відпал застосовують для зняття наклепу, і взагалі, для зняття на -
пруженого стану у заготовках, наприклад, перед обробкою різанням
деталей, щоб уникнути небажаних деформацій. Для досягнення ви -
соких характеристик міцності дюралюмінів гартування і старіння яв -
ля ються основними видами термічної обробки. Гартування викону-
ють шляхом охолодження заготовок, що були нагріті до температури
495–505 °С, у холодній воді. Після цього проводять старіння при кім-
натній температурі протягом не менше 4 діб або при більших темпе-
ратурах, наприклад 190 °С, при яких термін витримки скорочується.

Головний недолік дюралюмінію — низька стійкість до корозії.
Тому вироби з дюралю потребують корозійної захисту. Часто їх пла-
кирують звичайним алюмінієм — плиту з дюралюмінію з двох сто-
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рін покривають листами чистого алюмінію і кілька разів прокочу-
ють при 450 °С. 

Дюраль знайшов своє застосування в космонавтиці і авіації та
в тих галузях промисловості, де ставляться високі вимоги до вагової
віддачі. Дюралюмінієві вироби найчастіше мають форму листів. Це
можна пояснити тим, що подібна форма найбільш зручна для вико-
ристання. 

Отже, подовженням розвитку дюралевих сплавів наразі є ство-
рення високоміцних алюмінієвих сплавів, які подібно дюралям на бу -
вають високих механічних властивостей шляхом термічної обробки.
Вони мають більш високу міцність, ніж дюралі підвищеної міцності. 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В МІСТІ

Кріпкий В.В.
ІІ курс, група ОД-21/17, 

спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»,
коледж «Освіта», к.тел. (066)-004-86-85

Науковий керівник: Петренко Т.В., ст. викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Проблема автомобільних пробок на дорогах великих міст і при-
міських трас як ніколи актуальна.

З кожним роком машин на дорогах міст стає все більше і біль-
ше. При цьому і до самих дорогах претензій багато: погана якість,
незручні автомобільні розв’язки, відсутність надземних / підземних
переходів (багато світлофорів) та об’їзних доріг для вантажних фур,
мало парковочних місць.

Глава американської компанії SpaceX Ілон Маск представив про-
ект системи підземних тунелів з рухомими по ним електроавтобуса-
ми, відео проекту опубліковано в Twitter Маска. Розробкою систе-
ми тунелів займається компанія Boring, що належить бізнесменові.
«У замкнуту міську систему буде входити 1 тисяча маленьких стан-
цій розміром з одне паркувальне місце, з яких ви зможете потрапи-
ти в місце призначення і повністю злитися зі структурою міста,
замість великих станцій, як в метро», — заявив Маск в Twitter.

Підприємець зазначив, що в першу чергу ця розробка, а також
проект Hyperloop орієнтовані на перевезення пішоходів і велосипе-
дистів, але за умови задоволення потреби в громадському транс-
порті система буде перевозити автомобілі. «Якщо хтось не може
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дозволити собі автомобіль, вони повинні поїхати першими», — за -
явив Маск. Ідею Hyperloop («Гіперпетля») Маск представив в 2012 ро -
ці. Його ідея полягає в тому, що в трубах над поверхнею землі в умовах
надзвичайно розрідженого повітря з невеликим інтервалом і швид-
кістю аж до 1220 кілометрів на годину будуть пересуватися капсули
з пасажирами або вантажами. При цьому капсула не торкається сті-
нок труби через ефект повітряної подушки. Найбільшу активність
у втіленні цієї ідеї в даний час проявляють компанії Hyperloop One
і Hyperloop Transportation Technologies.

В Україні оцінили вартість реалізації проекту Hyperloop.
Вартість будівництва проекту Hyperloop є приблизно в два рази де -
шевше, на відміну від будівництва залізничної євроколії. Один
кілометр тунелю, що є аналогом Hyperloop, можна буде побудувати
за 11–17 мільйонів доларів. Доцільність використання подібного про -
екту в Україні буде вивчатися фахівцями Малої академії наук.

Отже, враховуючи сучасні технології розвитку інфраструктури
міста може з’явитись реальна можливість зменшення наземних пар -
ко-місць та збільшити кількість міського транспорту для переве-
зення пасажирів без затримок та високоякісним комфортом.

БЕЗПЕКА, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
ТА ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО 

ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Левадний Д.М.
3 курс, ОД-31/16, спеціальність «Обслуговування та ремонт

автомобілів і двигунів», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Смірнов Ю.І., к.т.н., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Безпечний, екологічно чистий та енергоефективний транспорт
надзвичайно актуальний пріоритетний напрям для сучасних умов
автотранспортної галузі України. Інноваційні технології в сфері безпе-
ки на автотранспорті, обсязі споживання енергії та впливу на навко-
лишнє природне середовище в Україні дуже повільно запроваджують-
ся і не відповідають сучасним вимогам. 90–95% викидів забруднюючих
речовин у повітря міст, у місцях скупчення людей припадає на
автомобільний транспорт. У період 2011–2016 років у дорожньо-
транспортних пригодах в Україні загинуло близько 26,7 тисяч осіб.
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У роботі розглянуто проблеми техногенного тиску на довкілля
з боку енергозабезпечення транспорту, стрімкого збільшення кількос-
ті транспортних засобів та відповідного збільшення кількості транс-
портних подій та їх негативних наслідків. Наведено основні тех нічні
інновації, на основі яких необхідно різко активізувати наукові дослід-
ження на пріоритетних напрямах для забезпечення принципово нових
технологій автотранспорту та їх якнайшвидшого запровадження,
з урахуванням світового досвіду. Розглянуто основні заходи з безпеки
на автомобільному транспорті, яки дозволять достигнути відповіднос-
ті із стандартами, нормативами та директивами ЄС у сфері безпеки
(нормативно-правова база України; розробка і реалізація програми
підвищення рівня безпеки дорожнього руху; інноваційні технології
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; системи контролю, сис-
теми підготовки водіїв, новітніх інфра структурних факторів та інші.
У сфері енергозбереження та підвищення рівня екологічної безпеки
розглянуто завдання для вирішення проблем по покращенню ситуа-
ції, що склалася в Україні. Наведено основні з вказаних завдань:

– впровадження перспективних альтернативних видів мотор-
них палив (палива з біологічної сировини; стиснений та зріджений
природний газ, зріджений нафтовий газ; водень);

– забезпечення принципово нових технологій автотранспорту
та їх якнайшвидшого запровадження, з урахуванням світового до сві -
ду (напр. новітні технології гібридного приводу колісних транс -
портних засобів);

– оснащення нових автомобілів ефективними системами і при -
строями зниження викидів шкідливих речовин до атмосферного
повітря (автоматизовані системи керування двигунами, каталітична
нейтралізація відпрацьованих газів, автомати пуску і прогрівання,
системи уловлювання парів палива);

– впровадження економічного стимулювання використання
екологічно більш чистих видів транспорту;

– втілення новітніх технологій тестування транспортних засо-
бів за екологічними параметрами;

– введення більш жорстких екологічних нормативів щодо кон-
струкції нових моделей автомобілів та двигунів;

– запровадження міжнародних екологічних норм для транспорт -
них засобів, удосконалення механізму використання альтернативних
моторних палив;

– широке інформування та пропаганда енергозбереження й аль -
тернативних видів палива;
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– розроблення комплексу технологій, методик і технічних за со -
бів для оцінки екологічної безпеки автомобілів при їх експлуатації. 

Вирішення зазначених проблем можливо при умовах запрова -
дження інноваційних технологій світового рівня, проведення фунда-
ментальних досліджень, введення стандартів безпечного, екологіч-
но чистого, енергоефективного автотранспорту та запровадження
стимулюючих механізмів для залучення інвестицій у розвиток
транспортної галузі України.

ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНИХ
ЗАХОПЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ПАКУВАННЯ
ВАНТАЖІВ ПІД ЧАС АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Лисенко Є.М. 
ІІІ курс, група ОД-31, спеціальність «Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів», коледж «Освіта», к.тел. (066)-004-86-85

Науковий керівник: Петренко Т.В., ст. викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,

Якимчук М.В., д.т.н., професор, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Захоплювальні пристрої служать для захоплення та утримування
в певному положенні об’єкту переміщення, що допомагає здійснювати
вантажно-розвантажувальні роботи під час автомобільних перевезень.
Сьогодення пакувальної індустрії характеризується розробкою та ви -
ко ристанням великої номенклатури упаковок, які мають різні форми,
розміри, маси, фізичні та механічні характеристики матеріалів з яких
вони виготовлені, оригінальні споживчі елементи. Тому захоплюючі
пристрої є змінними елементами промислових роботів. Конструк тив -
но захоплювальні пристрої є одним із основних модулів промислових
роботів. Їх розрізняють за способом контакту робочих органів
з упаковкою. Так можна виділити наступні способи контактів: меха-
нічний, камерний, вакуумний, магнітний, комбінований та пасивний. 

Механічні і камерні захоплюючі пристрої працюють за рахунок
використання сил тертя та притискаючих зусиль. Робочими елемен -
тами в таких пристроях є губки, пальці, кліщі, важелі або гумові
камери. Вакуумні та магнітні захоплюючі пристрої працюють за
рахунок сил, природа яких базується на використанні відомих фі -
зичних явищ. До таких явищ відносяться електростатичне притягу-
вання, адгезія, ежекція. 
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Проведений аналіз конструкцій захоплювальних пристроїв по -
ка зав, що найбільш вживаними є комбіновані захоплювальні при-
строї, а серед них домінують пристрої в яких для утримання упако-
вок одночасно використовується вакуум та механічні важелі. Такі
пристрої є найбільш універсальні щодо вимог форм та матеріалу
об’єкту захоплення. Вимоги до комбінованих захоплювальних при-
строїв умовно можна розділити на дві групи: загальні та спеціальні.
До загальних вимог відносяться надійність захоплення та утримання
об’єкту, неможливість пошкодження його товарного виду чи част -
кового руйнування упаковки. Спеціальні вимоги пов’язані з особ-
ливістю технологічного процесу та виробничих умов формування
групової упаковки. За результатами проведених досліджень можна
стверджувати, що основним недоліком комбінованих захоплювальних
пристроїв є можливість відриву упаковок в процесі їх переміщення.

Отже, сучасні вимоги до автомобільних перевезень передбача-
ють використання новітніх технологій та обладнання для здійснення
вантажно-розвантажувальних робіт, а також це сприяє збільшенню
економічного ефекту та прибутку фірми, підприємства тощо. 

ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Мартиненко І.А.
І курс, група АГ-11/17, спеціальність «Автомобільний транспорт»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Косенко В.А., професор, к.т.н., 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Зараз нанотехнологія застосовується у виробництві не менше
80 груп споживчих товарів і понад 600 видів сировинних матеріалів,
комплектуючих виробів і промислового обладнання.

Спочатку пристрої нанотехнології будуть інтегровані у вже на явні
прилади та конструкції, поступово витісняючи окремі їх блоки.

Основну проблему становить перехід від наукових лабораторних
досліджень до економічно вигідного промислового виробництва.
У той час як в світовій практиці венчурні інвестиції є найбільш до -
хідними. 

«Нанореволюція» є закономірним наслідком ряду об’єктивних
причин. По-перше, наука і техніка вийшли на наноуровень у ви вчен -
ні і використанні матерії. По-друге, все гостріше стоїть проблема
забруднення землі, води і повітря, а тепер уже і космосу. Вирішити
цю проблему можна за рахунок альтернативних джерел енергії,
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енергозберігаючих та екологічно чистих процесів і пристроїв. Так,
за стосування фотонних кристалів і світлодіодів дозволить різко зеко -
номити на освітленні. Істотним фактором атмосферного забруднення
є автомобілі. Зменшення їх маси за рахунок застосування наноком-
позитів допоможе скоротити витрату палива. Перехід на екологіч-
но чисте водневе паливо, безпечно укладена в вуглецеві нанотрубки,
також істотно знизить забруднення довкілля. Можливий перехід до
оптичного комп’ютера зменшить електромагнітний вплив на
навколишнє середовище. Нарешті, сам перехід до безвідходної тех-
нології «від низу до верху» передбачає зменшення екологічних про-
блем. Будь-яка нова технологія і нові досягнення науки разом з по -
ліпшенням життя людини створюють нові проблеми і небезпеки
(досить згадати атомну енергію).

Майбутній «нанорай» затьмарений або ускладнений щонай-
менше чотирма проблемами і небезпеками.

1. Розвиток нанотехнології призведе до ряду соціальних про-
блем. Про це писав уже Е. Дрекслер, який відзначив, що створення
технології виробництва реплікаторів може, наприклад, сприяти
деспотичним формам правління (організація стеження за населен-
ням, контроль тіла і свідомості і ін.).

Різні автори вживають цей термін в однині або множині. На -
нопристрої для перехоплення інформації можуть стати проблемою
не тільки для комерційних організацій і військових, а й для окре-
мих громадян. Може посилитися соціальна нерівність, особливо на
перших стадіях впровадження досягнень нанотехнології, скажімо,
в медицину, коли вартість нових ліків і методів буде ще досить висо-
ка. Зауважимо, що при цьому посиляться деякі моральні проблеми,
що існують уже в сучасній медицині. Нові моральні проблеми ви -
никнуть також при застосуванні нанотехнології у військовій справі
(наприклад, при застосуванні спеціальних трансплантатів у війсь ко -
вих цілях для людей і тварин). Значне збільшення тривалості життя
за рахунок наномедицини викличе необхідність перегляду пенсій-
ного законодавства.

2. Виникнуть нові політичні та економічні проблеми.
3. У промисловості збільшиться частка наукомісткої продукції,

що вимагає збільшення числа висококваліфікованих працівників.
4. Екологічні проблеми пов’язані насамперед з впливом наноп-

родуктів і нанопристроїв на людину.
Нанотехнології принципово змінить життя людства, створить

для кожної людини нові перспективи не тільки в області побутових
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зручностей, але і в області здоров’я. Позитивний вплив нанотехно-
логії на всі сфери людської життєдіяльності, безсумнівно, перева-
жує ті небезпеки, які супроводжують її. 

ГРАФЕН, ЙОГО ВЛАСТИВОВСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Маслюк А.А.
аспірант кафедри основ професійного навчання,

Київський національний університет будівництва і архітектури
Наукові керівники: Добровольський О.Г., 

к.т.н., доцент кафедри основ професійного навчання, 
Гарнець В. М., к. т. н, професор кафедри основ професійного навчання,

Київський національний університет будівництва і архітектури 

Графен був відкритий в 2004 Андрієм Геймом та Костянтином
Новосьоловим із Манчестерського університету, за це відкриття
вони були нагороджені Нобелівською премією з фізики у 2010 році.
Графен схожий за своєю будовою на окремий атомний шар структурі
графіту — атоми вуглецю утворюють стільникову структуру з міжатом -
ною відстанню 0,142 нм і товщиною шару у розмірі одного атома.
Без опори графен має тенденцію згортатися, але може бути стійким
на підкладці. Більше того, графен був отриманий також без під-
кладки у вільному підвішеному стані, розтягнутий на опорах. 

Після вдалої спроби Геймом відокремити атомний шар від крис -
талу графіту, вперше було запропоновано так званий балістичний
транзистор на базі графену. Графен відкриває перспективи створен-
ня транзисторів й інших напівпровідникових приладів з дуже малими
габаритами (порядку декількох нанометрів). Зменшення довжини
каналу транзистора приводить до зміни його властивостей. У нано -
світі підсилюється роль квантових ефектів. Електрони переміщають-
ся каналом балістично, як хвиля де Бройля, а це зменшує кількість
зіткнень й, відповідно, підвищує енергоефективність транзистора.

Графен можна уявити у вигляді «розгорнутої» вуглецевої нанот-
рубки. Підвищена мобільність електронів переводить його в розряд
найперспективніших матеріалів для наноелектроніки. Особли віс тю
графену є його зонна структура із законом дисперсії, що за формою
є аналогічним закону дисперсії релятивістських квантових частинок.

Оскільки з моменту одержання графену пройшло уже деякий
час, його властивості поки досконало ще не вивчені. На сьогодні гра -
фен здійснив революцію в матеріалознавстві, відкрив кілька нових
напрямів у фізиці і може змінити наше життя.
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Сьогодні на ринку вже представлені деякі товари, що містять
в собі графенові елементи. Наприклад, навушники Xiaomi Mi Pro HD
використовують графенові мембрани.

Компанія HEAD випускає тенісні ракетки Youtek Graphene
Speed Pr, корпус яких виконаний з графену. Завдяки цьому ракетки
є дуже міцними і легкими.

Італійська компанія Momodesign випустила мотоциклетний
шолом з графена. А англійська компанія Briggs Automotive Company
випустила спорткар BAC Mono з графеновим корпусом. Також іс -
панський суперкар GTA Spano повністю зроблений з графена. Тут
ком панія Graphenano тестує графен зовсім не в якості батареї, а як
матеріал для створення корпусу і салону автомобіля. Графен тут
можна знайти не тільки в шасі, а й в кузові і шкіряній оббивці.

Все це чудово, але по-справжньому корисним графен може ста -
ти в електронних компонентах. Іспанські інженери розробили аку-
муляторну батарею нового покоління. Вона дешевше аналогів на
77% і дозволяє заряджати електромобіль всього за 8 хвилин і прої-
хати до 1000 км. Графенові батареї вже взяли на тестування дві з 4-х
німецьких автомобільних компаній.

Південнокорейська компанія Samsung Electronics заявила 27 лис -
топада 2017р., що вона розробила технологію акумулятора, яка
використовує графен для збільшення потужності та швидкості про-
цесу заряджання в п’ять разів існуючих стандартів. Розширений
технологічний інститут Samsung заявив, що акумулятор на основі
графену буде оснащений 45% більшою ємністю порівняно з моделями
на ринку в даний час. Графен є формою вуглецю, який вважається
ідеальним матеріалом для виготовлення акумуляторів, оскільки він
може переміщуватись в 140 разів швидше, ніж кремній.

На сьогоді досі ведуться дослідження у використанню графену
у різних галузях таких як: медицина, оптика, оптиковолокно, кос-
мічна галузь. 

348

Секція 16.3 Інноваційні технології розвитку  



349

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В АВТОСЕРВІСІ

Матвійчук О.М.
IV курс, група ЗОА-41, спеціальність «Облік і аудит», 

кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 

Науковий керівник: Захарченко А.В., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Аналіз розвитку автосервісних підприємств дає можливість ви -
ділити за ознаками, що їх відрізняють, наступні групи конкурентів:

1. Фірмові станції технічного обслуговування (СТО), тобто та кі,
що працюють за дилерською угодою з продуцентом та є провідником
технічної, ринкової та сервісної політики заводу-вироб ни ка на рин -
ку. Вони відрізняються високим технічним рівнем, високою техно-
логією та сервісом, в цілому притримуються стандартів продуцента.
У більшості випадків ці СТО збудовані за типовими чи спеціальни-
ми проектами, мають достатньо високий естетичний рівень, фірмо-
вий стиль, обслуговують у переважній більшості автомобілі тільки
одного бренду. Як правило, послугами цих СТО користуються ті
власники, термін служби автомобілів котрих не перевищує 5 років.

2. Колишні державні СТО, які тепер перетворені у акціонерні
товариства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо. Можна
визначити наступні особливості цих станцій: 1) більшість збудовані
за типовими проектами, деякі створені у пристосованих приміщен-
нях (таких значно менше); 2) як правило, мають велику потужність;
3) розташовані не тільки у великих містах, але і в малих містах, район -
них центрах. Деякі з них перетворилися у фірмові СТО, що сприяло
їх розквіту. Саме великі СТО, що збудовані за типовими проектами,
найбільш пристосовані для перетворення їх у фірмові.

3. Нові збудовані чи створені станції сьогодні складають пере-
важну більшість. Характерною особливістю є те, що вони у переваж -
ній більшості створені у пристосованих приміщеннях, оснащені но -
вим чи вживаним обладнанням, мають невелику потужність, більш
менш успішно працюють і займаються автомобілями на основі
новітніх закордонних технологій.

4. Четвертий тип конкурентів — це станції на підприємствах та
в організаціях (автотранспортних підприємствах, автобусних пар-
ках, заводах тощо). Як правило, вони незручно розташовані, мають
неестетичний зовнішній вигляд, їх складно знайти, працюють на при -
стосованому обладнані, але мають непоганих фахівців. Також мають
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металообробне обладнання і здатні виконувати роботи, котрі не ви -
конують більшість створених малих станцій: шліфовку колінчастих
валів, ремонт блоків і головок блоків та інші. Їх фахівці дуже мало ро -
зуміються на сервісі, але професіонали у справі ремонту автомобілів.

Напівлегальний чи нелегальний автосервіс «дяді Васі», котрий
працює «на коліні». Це «народний умілець», який не дуже багато
знає, але багато чого вміє, будує свої відношення з клієнтом на
неформальній основі, не ускладнює ситуацію регламентуванням
цих відносин, чисто людська довіра лежить в їх основі. «Дядя Вася»
має ще одну дуже важливу перевагу — йому довіряють. Існує він
тому, що у нього є клієнт, а цей клієнт на сьогодні дуже чисельний.

Висновки. 1. Біля 50% власників автомобільного парку більшу
частину свого «автомобільного» життя прожили в умовах дефіциту,
звикли до самостійного вирішення питань підтримки технічного ста -
ну автомобіля та набули навичок і кваліфікації у їх обслуговуванні
та ремонті. 2. Незважаючи на те, що на перший погляд, конкуренція
в автосервісі здається ажіотажною, вона недостатня. Обумовлено
це більшими темпами приросту парку порівняно з темпами прирос -
ту СТО. 3. Кількість автомобілів на одну станцію згідно норм ЄС-1200.
4. У цілому автосервіс можна розділити на фірмовий, спеціалізований,
універсальний та «дворовий». 5. Існуючі станції можна розділити на
наступні п’ять груп: 1) фірмові; 2) колишні державні; 3) збудовані
чи створені; 4) на підприємствах чи в організаціях; 5) «дворові»
(нелегальні чи напівлегальні).

Література

1. Волгин В. В. Малый автосервис. — М.: Издательско-торго вая кор -
порация «Дашков и К», 2013. — 564 с.

2. Марков О. Д. Автосервіс: організація роботи з клієнтурою. — К.: Між -
народна агенція «BeeZone», 2003. — 352 с.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА — НЕВІД’ЄМНА
ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВ

Панченко А. М. 
III курс, група АГ-31, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», 
кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Захарченко А. В., старший викладач, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

У 2000 році в Лісабоні країни ЄС проголосили, що «...у 2010 ро -
ці Європа стане найбільш конкурентоспроможним суспільством
у світі — суспільством знань». Характерними ознаками економіки,
яка базується на використанні знаннєвих чинників, є домінування
в структурі ВВП високотехнологічних галузей та інтелектуальних
послуг, формування переважної частки національного прибутку за
рахунок інноваційної або технологічної ренти, високий рівень ка -
пі талізації компаній, основна вартість яких формується завдяки
нематеріальним активам, тобто інтелектуальної складової. Еконо мі ка
знань є підгрунтям і головною складовою «інноваційної економі-
ки». Її фундаментальна основа — це продуктивні знання та якісна
змістовна освіта, які обумовлюють спроможність до втілення гума-
нітарно-інтелектуального капіталу в результати виробничої діяль-
ності. Головна відмінність економіки знань від так званої товарної
економіки полягає в безперервному технологічному оновленні
виробництва та самовідтворенні його «знаннєвих» чинників, їх не -
відчуженності в процесі економічного обміну, швидкому оновлен-
ні та відносній доступності для використання.

Наукові дослідження дають людині нові знання, які трансфор-
муються в технології та продукти наукоємного виробництва, сти-
мулюють зростання продуктивності праці, зниження матеріало- та
енергоємності, підвищення конкурентоспроможності суспільного
виробництва, прискорюючи темпи накопичення суспільного при-
бутку, змінюючи мотивацію трудової діяльності, і тому виступають
фактором постіндустріального економічного зростання. Інтелек ту -
аль ний капітал здатен давати на одиницю додаткового інвестування
найвищу економічну віддачу, забезпечуючи не лише високу рента-
бельність виробництва та надійні конкурентні переваги на світових
ринках, а й створюючи підґрунтя стратегічної прибутковості для
інноваційних інвестицій.
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Економіка знань для України — один із головних інструментів
інноваційного прогресу та основний шлях до поєднання наявного
інтелектуального капіталу з новою економікою.

Перехід на інноваційну модель економічного зростання вима-
гає не тільки розвитку науково-технічної сфери, але і принципово
нового підходу до створення інформаційної інфраструктури нашого
суспільства. Необхідно створити такий державний механізм, який
зможе прискорювати розповсюдження ефективної і конкурентос-
проможної інформації та надавати широкі комунікаційно інформа-
ційні послуги для всіх осередків суспільства. Основними елемента-
ми цього механізму мають стати розгалужені ринки інформації та
знань, які можуть впливати на виробництво в однаковій мірі в по -
рівнянні з ринками природних ресурсів, праці та капіталу.

Таким чином, науково-технічна політика стає невід’ємною час -
тиною загальної політики держав. У сучасних умовах держави беруть
на себе функцію забезпечення розвитку суспільства одним із най-
важливіших ресурсів — науковими знаннями та ідеями. Кожна держа-
ва розробляє свої принципи і механізми реалізації науково-техніч-
ної політики залежно від суспільного устрою країни, від потужності
науково технічного потенціалу, глибини впливу державних інститу-
тів на економічну діяльність країни тощо.

Висновки. Аналіз організації проведення наукових досліджень
у різних країнах показав наявність відповідних структур і механіз-
мів у проведенні й управлінні наукою. Є більш централізовані
структури управління (Японія, Китай), є багатовекторні розгалуже-
ні (США, ФРН тощо). Слід відзначити, що в післявоєнні роки для
цих цілей в усіх країнах були створені державні органи з управлін-
ня науковими дослідженнями. Аналізуючи світовий досвід, можна
зробити висновки про існування кількох структурних типів управ-
ління проведенням і організацією дослідницької діяльності.

ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Петренко Т.В.
ст. викладач, кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Відповідно до Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-
4.12-05) предмет «Охорона паці» для професійно-технічних закла-

352

Секція 16.3 Інноваційні технології розвитку  



353

дів, навчальні дисципліни «Основи охорони праці» та «Охорона
праці в галузі» у вищих навчальних закладах проводяться за типо-
вими навчальними планами і програмами, які розробляються для
кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціальності окремо,
а деякі питання (розділи) з охорони праці мають передбачатись у
навчальних програмах загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.

Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх ви -
щих навчальних закладах здійснюється відповідно до стандартів ви -
щої освіти, затверджених в установленому законодавством порядку.

При цьому теоретична частина предмета «охорона праці»
вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та
підвищення кваліфікації — не менше 15 годин. Специфічні питан-
ня охорони праці для конкретних професій мають вивчатися в кур-
сах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін — з метою поєд-
нання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці,
а робочі навчальні програми цих дисциплін повинні включати від-
повідні питання безпеки праці.

Слід також зазначити, що години на вивчення предмету
«Охорона праці» не можна зменшувати під час розробки робочих
навчальних планів і програм.

Отже, значення дисципліни «Основи охорони праці», «Охо -
рона праці» та «охорона праці в галузі» відіграють важливу роль при
підготовці непросто спеціалістів, а потенційних керівників як неве-
ликих фірм. Так і великих підприємств різних галузей.

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ 
НЕБЕЗПЕЧНИХ НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ

Устименко Ю.С.
ІІІ курс, група ОД-31, 

спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»,
коледж «Освіта», к.тел. (066)-004-86-85

Науковий керівник: Петренко Т.В., ст. викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Наразі, великою проблемою в нашій країні є безпека пішохо-
дів, які є наймасовішою і найуразливішою категорією учасників
дорожнього руху. 

Як свідчить статистичні дані Центру безпеки дорожнього руху та
автоматизованих систем МВС України, наїзд на пішохода є одним
з найпоширеніших видів ДТП. На долю пішоходів припадає близько
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40% усіх ДТП із смертельними наслідками і близько 30% усіх трав-
мувань, що виникають внаслідок дорожніх аварій.

Більшість цих ДТП з участю пішоходів відбувається через пере-
вищення швидкості водіїв, а також через неправильне облаштуван-
ня пішохідних переходів (відсутність освітлення, розмітки, світло-
форів тощо) або повної їх відсутності. Методом вирішення цієї
проблеми є встановлення пішохідних переходів, їх є декілька видів:

Регульовані пішохідні переходи (облаштовані зеброю, необхідни-
ми дорожніми знаками, лежачими поліцейськими та світлофором).

Розглянемо саме варіант з надземними переходами, тому що
вони володіють найбільшими перевагами серед інших пішохідних
переходів. Надземний пішохідний перехід — позавуличний пішо-
хідний перехід, виконаний у формі пішохідного мосту та розташо-
ваний над автошляхами.

Переваги надземного пішохідного переходу:
– більший рівень безпеки (в порівнянні з наземним пішо хід -

ним переходом);
– нижча вартість (у порівнянні з підземним пішохідним пере-

ходом), відсутність необхідності перенесення підземних комунікацій;
– зовнішній огляд того, що відбувається в переході, відсутність

необхідності цілодобового освітлення;
– не потрібні канали водовідведення навіть при сильних опадах.
Перехід не створює перешкоду для автомобільного потоку, що

в свою чергу не спричиняє заторів;
Обслуговування такого переходу не потребує великих затрат.
Основний недолік надземного пішохідного переходу — пере-

пад висот, внаслідок чого виникає важкодоступність для маломо-
більних верств населення, а також для мам з візками. 

Але і ця проблема вирішується сучасними технологіями, до -
статньо облаштувати надземний перехід спеціальним ліфтом для
інвалідів.

На практиці можна зустріти пішоходів, які принципово не
бажають користуватися позавуличними переходами і намагаються
перейти проїжджу частину в недозволеному місці:

По-перше, вони порушують правила дорожнього руху і ризи-
кують отримати штраф.

По-друге, вони витрачають набагато більше часу на перетин
дороги, тому що їм доводиться пропускати автомобілі, зупинив-
шись в середині проїжджої частини.

По-третє, вони ризикують власними життям і здоров’ям.
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На нашу думку, набагато краще просто піднятися і перейти по
мосту чим стояти дивитися на право та на ліво на дорозі щоб уник-
нути небезпечної ситуації навіть на звичайному облаштованому
переході.

Одже, можна сказати, що надземні переходи будуть дуже ефек-
тивні в забезпеченні безпеки пішоходів, не дарма цей вид пішохід-
них переходів активно застосовують в країнах Європи і не тільки.

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ШРЕДЕРА 
ПІД ЧАС ПОДРІБНЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

Чередник В.М.
Старший викладач кафедри автомобільного транспорту 

та соціальної безпеки, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,

(063)225-69-35
Якимчук М.В.

Д.т.н., доц., доцент кафедри технічної механіки та пакувальної техніки,
НУХТ, (066) 76-76-119

Вступ. Одним з ключових етапів переробки полімерних мате-
ріалів, які дуже різняться за своїми фізико-механічними властивостя-
ми є операція подрібнення. Для її реалізації використовуються шре-
дери. В конструкціях цих пристроїв використовуються різні види
ножів. Для розробки таких пристроїв актуальним і важливим завдан-
ням є проведення ґрунтовного дослідження щодо впливу конструк-
ції ножів на якість подрібнення та навантаження на електропривод.

Матеріали та методи. Дослідження процесу подрібнення полі-
мерних матеріалів шредером проводилися з використанням різних
типів конструкцій ножів та математичним моделюванням процесу
різання.

Результати. На основі результатів проведених досліджень кон-
струкцій ножів було розроблена їх класифікація:

V-подібні ножі; Крючко-подібні ножі; Каскадні ножі.
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Дослідження характеристик процесу потрібнення перерахова-
ними конструкціями ножів проводились з використанням матема-
тичних моделей:

де C — головна характеристика продукту (залишком на контроль-
ному ситі / часткою недомолотого матеріалу) і параметрами проце-
су (Q — вагові витрати, V — вагове завантаження, U — лінійної
швидкістю руху матеріалу, DL — коефіцієнтом зворотного перемі-
шування, n — числом осередків, x — лінійної координатою, L —
довжиною апарату), включаючи також і час подрібнення (t).

Висновки. Результати дослідження дозволили зрівняти характе-
ристики різних конструкцій ножів, та зробити подалші висновки
щодо їх використання та удосконалення.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Якіменко С.Л.
студент гр. ПНМ-21, КНУБА

Наукові керівники: Добровольський О.Г., к. т. н., доцент КНУБА;
Косенко В.А., к. т. н., професор, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

До сучасних можна віднести матеріали, які давно застосовуються,
а також ті, що недавно почали застосовуватись в сучасній промис-
ловості і без яких наразі промисловість обійтися не може. В підруч-
никах по матеріалознавству майже всі матеріали ріжучих інструмен -
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тів описані. Тому торкнемось лише тих, які останнім часом були
вдосконалені, або були невідомі. 

Широко застосовуються для обробки різних матеріалів тверді
сплави на основі твердих карбідів (WC, TiC, TaC та ін.) і металевого
зв’язуючого. Вдосконалення цих матеріалів за останній час відбуло-
ся завдяки поліпшенню технології їх виготовлення. Раніше їх виго-
товляли за допомогою методів порошкової металургії — шляхом фор-
мування заготовки з порошку і її наступним спіканням в атмосфері
захисних газів. Для покращення якості в цій технологічній схемі
замінили обладнання для спікання: при спіканні почали застосову-
вати вакуумні печі без захисних газів. Таке вдосконалення дало мож-
ливість отримати заготовки твердих сплавів з меншою кількістю
структурних дефектів, особливо, мікропор. У свою чергу це поліп-
шило якість твердого сплаву, завдяки чому стійкість інструменту
підвищилась у 1,5…2 рази. Були отримані також наноструктурні
тверді сплави для виробництва ріжучих інструментів з підвищеною
зносостійкістю і ударною в’язкістю, 

Звичайно алмази застосовують при виготовленні абразивного
алмазного інструменту. В цьому випадку застосовують алмазні по -
рошки штучного і природного походження. Але сучасна промисло-
вість почала застосовувати для надточного різання металів моно -
кристали алмазів у вигляді різців. Недоліком алмазів є те, що вони при
температурі, більшої за 700…800 °С, згоряють на повітрі. У зв’язку
з цим обробку різанням виконують за невеликих швидкостях різан-
ня і в умовах інтенсивного охолодження різці в процесі різання.
Однак, навіть при таких умовах, завдяки високої точності обробки
алмазне різання стає ефективним, наприклад при поверхневій
обробці телескопічних дзеркал. 

Останнім часом поширюється застосування надтвердих ріжу-
чих матеріалів. До цієї групи інструментальних матеріалів відно-
сяться матеріали, що характеризуються високою твердістю: алмаз
(HV100000 МПа), нітрид бора ВN (HV80000 МПа), карбід бора В4С
(HV60000…70000 МПа), нітрид кремнію Si3N4 (HV32000 МПа).
Нітрид бору ВN зі щільноупакованою кристалічною решітко. Його
високі значення твердості і теплостійкості (1500 °С) дозволяють об -
роб ляти матеріали з дуже високою швидкістю різання. Він інертний
до заліза і його сплавів. Завдяки таким характеристикам різцями
з нітриду бора можна обробляти не тільки пластичні матеріали, а й
крихкі, які не володіють пластичністю (загартовані сталі, чавуни,
кераміку та інші) з високою продуктивністю і точністю обробки.
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Ріжучі елементи з нітриду бору виготовляють у вигляді циліндриків
діаметром 4…8 мм, висотою 3…6 мм. Їх випускають під такими на -
звами: ельбор-Р, гексаніт, кубаніт, а за кордоном — боразон. Карбід
бору В4С — третій за твердістю матеріал, але з нього не виготовляють
різці для обробки металів різанням в зв’язку з крихкістю і недостат-
ньою термостійкістю. Порошки з нього застосовуються в якості
абразивного матеріалу при виготовленні абразивної шкурки.
Нітрид кремнію Si3N4 має твердість меншу за твердість алмазу, але
в 5…6 разів більшу за твердість загартованої сталі. На основі нітриду
кремнію також створено сплав сіалон (Si3N4+ Аl2O3+AlN). Спосо -
бом гарячого пресування порошків виготовляють різальні елементи,
що закріплюють на сталевому тримачі. Завдяки високій теплостій-
кості (1300…1400 °С) ці матеріали застосовують для високопродук-
тивної обробки металів різної твердості.

Отже, з усіх інструментальних матеріалів для обробки різанням
найпоширенішими є тверді сплави, на долю яких припадає 65…70%
об’єму обробки різанням.
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СЕКЦІЯ ХVІ.ІV

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГРЕС І ДИЗАЙН 

ТРИПІЛЬСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО
НАТХНЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНЕРА

Вашко Ж.Л.
IV курс, група ДЗ 41, спеціальність «Дизайн»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,
к.тел.(093)-662-10-17

Науковий керівник: Бібер С.Г., ст.викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Метою доповіді є дослідження спадщини Трипільської цивілі-
зації, яка посідає особливе місце в історії України, з якою пов’язу-
ють процес створення підвалин сучасної цивілізації та розвитку
культури на території нашої Батьківщини. Спадщина древніх три-
пільців може стати поштовхом для творчого пошуку дизайнерів при
створенні сучасного предметно-просторового середовища. Це
пошук нової організації навколишнього середовища, що буде спи-
ратися на дослідження культури предків. 

Трипільська культура — це археологічна культура доби неоліту
та енеоліту (близько 7000 2750 рр. до н. е.). Свою назву отримала на
початку ХХ ст. за місцем розкопок, які проводив у 1896–1998 рр.,
чех за походженням Вікентій (Честослав) Хвойка (Čeněk Chvojka)
у околицях містечка Трипілля (нині — село Трипілля Обухівського
району Київської області).

Трипілля — одна із найзагадковіших допотопних цивілізацій,
трипільська культура, про яку сказано вже чимало, проте вона і досі
залишається «білою плямою» в історії України. А тим часом, такі
символи як «інь та янь», «свастика», солярний хрест та меандрові
орнаменти — першими з’явились саме в Трипіллі. 



Для вітчизняного досвіду формування середовища життєдіяль-
ності сучасної людини фахівцям проектувальникам доцільно розгля-
нути відкриття трипільських протоміст та прочитані сліди величезних
поселень, що було зроблено завдяки застосуванню аеро фото -
зйомки та магнітної зйомки. Використовуючи ці плани, українські
археологи дослідили на давніх поселеннях понад 200 різноманітних
об’єктів. Будинки трипільских протоміст споруджувалися впритул
один до одного, утворюючи до двох ліній укріплень. Масштаби укрі п -
 лень вражають — еліптична в плані цитадель поселення біля Май -
данецького була 1 км в довжину, така ж в Тальянках 3,5 км! Споруди
мали каркасно-стовпову конструкцію, серед них були і двоповерхо-
ві. Керамічні моделі будівель дозволяють уявити зовнішній вигляд,
інтер’єри та оздоблення будинків і культових споруд. Стіни при-
крашали малюванням мінеральними фарбами. Використовували
різьблені дерев’яні деталі. В процесі розкопок були отримані вели-
кі колекції матеріалів, що свідчать про високий рівень розвитку
культури і господарства (землеробства і тваринництва). Багатий
орнамент виводив трипільську кераміку на почесне місце однієї
з найкращих для Стародавньої Європи. Головна тенденція розпису —
скорочення числа фарб, які були в ужитку одночасно до однієї-двох.
Переважно використовували чорний колір (або відтінки коричне-
вого), який наносили по ангобу, колір якого був від світло-корич-
невого до помаранчевого. Символіка зображень на посуді та статует-
ках залишалася однаково зрозумілою трипільцям, які жили від Карпат
до Дніпра. Знакова система, втілена у зображеннях на посуді, що
іменують «декором», забезпечувала передачу важливої інформації. 

Перед творчими людьми, що вивчатимуть спадщину трипільців,
відкриваються безмежні можливості для реалізації сміливих ідей. Це,
насамперед, взаємодія історичної культурної спадщини і сучасного
дизайнерського проектного рішення, гармонійна інтеграція минуло-
го в творчі ідеї перетворення урбаністичного середовища сьогодення. 

Цивілізація Трипілля захоплює та привертає увагу все більше
і більше по мірі того, як ви знайомитеся з нею. Вона, як і раніше,
зберігає багато таємниць, однак одне стало достатньо зрозумілим:
підвалини цивілізації було закладено в ті часи, коли люди почали
пекти хліб та плавити метал на землі, яку нині називають Україною.
Для вітчизняного дизайнера це безмежне джерело натхнення для
втілення сміливих творчих рішень при створенні неповторного урба -
ністичного простору, коли в новому образі середовища можна буде
побачити відбитки культурної спадщини Трипільської цивілізації.
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Література

1. Даниленко В. Культурно-історичний ресурс «Спадщина Предків», за
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ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ 
В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ

Гриньків А. Р.
І курс, група Дн-13, спеціальність «Дизайн»,

Тернопільський коледж Університету «Україна», 
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Науковий керівник: Червінська В.І., викладач, 
Тернопільський коледж Університету «Україна»

Наукова творчість являє собою сферу людської діяльності, функ -
ціонування якої є: особливістю корисної уяви, вміння розробляти
і використовувати розуміння про теорію дійсності; одна з форм
творчого переконання суспільної свідомості. Це поняття включає
в себе як опрацювання та аналіз наявного матеріалу, так і утворення
нових результатів у вигляді гіпотез, розшифрування та оформлення
усвідомлених образів науковою мовою. Головне завдання творчості —
це створення чогось нового, корисного та цікавого для суспільства,
духовного збагачення та захоплення. Вона відіграє дедалі більшу
роль у розвитку сучасного виробництва, розширює кордони фун-
кціональності.

Організація предметного середовища. Дизайн інтер’єру — це
планування і художньо-декоративне проектування внутрішніх те -
риторій споруд. Зараз предметно-просторове середовище життєді-
яльності людини розглядається як цілісна структура внутрішнього та
зовнішнього простору. Вона являє собою багатовимірний вектор-
ний феномен, сукупність природних і штучно створених територій
та їх предметне наповнення, що знаходяться у постійній взаємодії
з людиною, та охоплює природні, промислові, виробничі та соціо-
культурні елементи. Ці об’єкти забезпечують нам місце для діяль-
ності і визначають форми цієї діяльності. Вони впливають на наш
настрій, форму поведінки, а також на особисті якості. Тому цілями
дизайну інтер’єру являється практичне вдосконалення, естетичне
збагачення і психологічна оптимізація внутрішнього середовища.

Організаційні функції інтер’єру. Більшу частину життя ми прово-
димо в приміщеннях — внутрішніх просторах, утворених каркасами
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конструкцій будівель. Для затишку та комфорту в цих будівлях, ди -
зайнер інтер’єру повинен органічно поєднати поодинокі деталі для
досягнення єдиного гармонійного цілого. З окремих часток інтер’є ру
дизайнер створює трьохмірну структуру, яка відповідає практични-
ми, етнічними і етичними вимогами до неї. Пропорції між елемен-
тами, встановленими в рамках цієї структури, у кінцевому результаті
визначають естетичну та функціональну придатність сформовано-
го середовища, в узгодженості до його призначення. Також напов-
нення внутрішнього простору має безпосередній вплив на те, як ми
сприймаємо і використовуємо його.

Організація простору. Простір — це первинна складова в паліт-
рі дизайнера і найважливіший елемент дизайну інтер’єру. В просторі
ми не тільки рухаємося і переміщаємося. Він наповнений збудника-
ми наших органів чуття: ми бачимо форми, чуємо звуки, відчуває-
мо ніжний подих вітру й тепло сонячних променів, можемо вдих-
нути аромат квітів. Простір відображає естетичні характеристики
елементів, які в ньому знаходяться. Між цими елементами установ-
люється певний зв’язок. Таким чином простір формується нашим
сприйняттям цих співвідношень.

Професійні дизайнери інтер’єру мають за мету вдосконалюва-
ти функції та якість внутрішніх просторів з ціллю захисту здоров’я
і безпеки людей, покращення їх самопочуття, підвищення продук-
тивності роботи й рівню життя. 

Композиція в дизайні. Дизайн потребує критичного розгляду всіх
варіантів і ретельного виокремлення сильних та слабких сторін кож-
ного з них, із ціллю знаходження оптимального рішення задачі. Спи -
раючись на аналіз задачі та її складові, ми можемо починати формува-
ти можливі рішення. Дизайнеру необхідне раціональне мислення.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНОГО ОФІСУ

Коблик І.С.
ІV курс, група ДЗ 41/14, спеціальність «Дизайн», 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. 097-535-30-55

Науковий керівник: Хавхун Г.М., канд. арх., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

В сучасному світі дизайн стає не тільки естетичним оформлен-
ням середовища життя людини, але й інструментом і умовою кон-
курентної переваги в ринкових відносинах. Кожний рік в Україні
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створюються нові суб’єкти підприємницької діяльності, різноманіт -
ні товариства і організації. У багатьох з них виникає потреба в роз-
міщенні власних потужностей і персоналу. Керівник підприємства
зацікавлений отримати від своїх підлеглих максимальну віддачу
і якісну роботу — цього неможливо досягти без організації зручно-
го для роботи простору і сприятливого психологічного внутрішньо-
го мікроклімату, який досягається, в першу чергу, професійним
дизайном офісного приміщення. 

Архітекторами і дизайнерами проводиться активний пошук
нових форм та ідей при проектуванні нових та реконструкції існую-
чих офісних будівель з впровадженням сучасних технологій та залу-
ченням міжнародного досвіду у бізнесовій галузі. 

Функціональна організація інтер’єру має враховувати специфі-
ку діяльності компанії та характер бізнес-процесів, що відбувають-
ся в офісі. Отже, проектування інтер’єру починається з розроблення
сценарію, за яким відбуваєтеся щоденна діяльність компанії в офі -
сі: підбираються засоби взаємодії персоналу (офісні меблі та пере-
городки), що забезпечують потрібний рівень ділового комфорту.

Сучасний офіс, зазвичай, є багатофункціональним: крім суто
робочої зони тут передбачаються місця для неформального спілку-
вання, кафе, кухня, простір для відпочинку. Інтер’єри таких примі-
щень покликані формувати життєрадісну демократичну атмосферу,
об’єднувати і стимулювати колегіальну роботу, сприяти творчому
мисленню і плідному відпочинку. 

За результатами проведеного аналізу проектів інтер’єрів міжна-
родних, закордонних та вітчизняних компаній зроблений висновок
про те, що сучасні офіси враховують, як потреби всього колективу,
так і потреби кожного окремого працівника, створюють найбільш
оптимальні умови праці. З метою підвищення ефективності праці
в сучасних офісах створюються ергономічні робочі місця, сприят-
ливі умови для неформального спілкування, передбачаються зони,
які мають забезпечити психологічне «розвантаження» і відпочинок
працівників. Засобами вирішення цього завдання є залучення до
організації інтер’єру компонентів природного довкілля, ландшаф-
тних панорам тощо.

Екзотичний інтер’єр є також додатковою рекламою компанії. На -
приклад, інтернет-провайдер Bahnhof Office у Швеції помістив новий
офіс в бомбосховище, збудоване в часи холодної війни. Офіс Invention
Land являє собою печеру, ніші якої обладнані під робочі місця персо-
налу — на задньому плані розміщений маленький водоспад [1].
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Комп’ютеризація та підвищення психічних і емоційних наван-
тажень в робочий час вимагають створення умов для продуктивної
праці і психоемоційної рівноваги. Важливу роль у цьому процесі
відіграє дизайн інтер’єру офісу — створення естетично-виразного
і функціонально доцільного предметно-просторового середовища.

Література

1. Незвичайні офіси світу (16 фото). [Електронний ресурс] — Режим
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ВІД ТРОЇЦЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
ДО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ

Красноус О.О.
ІІІ курс, група ДЗ 31\15-Б, спеціальність «Дизайн», 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. 095-645-14-28

Науковий керівник: Сухоцький А.П., ст. викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Будівля Київського театру оперети споруджена в 1901–1902 рр.
на перетині сучасних Великої Васильківській та Жилянської з іні-
ціативи київської «Старої громади» на кошти меценатів. На той час
будівля мала назву Троїцький народний будинок Київського това-
риства грамотності — згодом Троїцький народний дім за назвою
церкви в ім’я Святої Трійці, яка була збудована на Великій Ва -
сильківській у 1858 р. (у 1962 цей храм було зруйновано за одну ніч).

Авторами проекту були цивільний інженер В.О. Осьмак за
участю архітектора Г.М. Антокольського.

Василь Олександрович Осьмак — випускник Петербурзького
інституту цивільних інженерів, який він закінчив у 1895 році, з 1908
був обраний на посаду архітектора Університету Св. Володимира.
Використовував стильові форми неокласицизму і неоампіру в бу -
дівництві низки споруд у Києві. Зокрема, за його проектами побу-
довані: Національна бібліотека ім. В. Вернадського (1914–1930;
вул. Володимирська, 62); Бібліотека університету (1932; вул. Во ло -
ди мирська, 58); Гімназія Дучинської (вул. М. Коцюбинського, 7);
Гімназія А. Жекуліної (1911; вул. Артема, 27); Клуб ДПУ (1930,
вул. Лип ська 15/7); Стадіон «Динамо» (співавтор архітектор
В.І. Бес палий) [2]. 
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Троїцький народний дім побудований в раціональних архітек-
турних формах, з максимальним використанням конструктивних
і декоративних можливостей цегляної кладки. На поздовжньої осі
будівлі послідовно розташовані фойє, вестибюль, зал для глядачів
і сценічна частина. Зал спочатку був розрахований на 1006 глядачів,
після реконструкції — на 799. У залі є партер і два яруси балконів,
які спираються на чавунні колони. 

На той час тут розміщувалися: редакції журналів «Киевская ста-
рина» (1902–1906) та «Україна» (1907), відділення редакції газети «Ра -
да» (1906–1908), діяло Київське товариство грамотності (1902–1908),
працював Олімпійський комітет, який займався підготовкою і прове-
денням першої Олімпіади в Російській імперії (1913), діяло правління
Українського товариства «Просвіта», влаштовувалися лекції, музичні
вечори, концерти. У 1907–1916 р.р. театральний зал орендувала трупа
М.Садовского. В театрі постійно проходили етнографічні вечори —
театральні дійства з веснянками, купальськими піснями, колядками.
Велика частина музики, яка брала участь в супроводі до виступів
трупи, була створена Миколою Лисенком. У 1918–1934 роки в примі-
щенні Троїцького народного дому працював Державний український
народний театр на чолі з П. Саксаганським. В 1922 році тут почала
виступати зі своєю знаменитою трупою легендарна Марія Занько -
вецька. В цих стінах вперше спробував себе в якості театрального
рецензента Симон Петлюра, дебютував за диригентським пультом
Олександр Кошиць, на цій сцені відбулися прем’єри п’єс Володимира
Винниченка і театру Леся Курбаса. З 1934 року в Троїцькому народно-
му домі влаштувався Київський театр музичної комедії, а у 1966 його
перейменували в Київський державний театр оперети [1].

Столична оперета сьогодні знаходиться в постійному пошуку
нових творчих ідей і шанує своє історичне минуле — гримерні
Заньковецької, Садовського, Саксаганського, Козловського бере-
жуть їх пам’ять для наступних поколінь творчої еліти і шанувальни-
ків мистецтва. Наведені факти свідчать про те, що з дня заснування
і по сьогодні будівля театру оперети залишається культурним осе-
редком міста.

Література

1. История Троицкого народного дома: от театра Садовского до Оперетты
[Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.interesniy.kiev.ua/ua/ 

2. Инженер Василий Александрович Осьмак [Електронний ресурс] —
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ХУДОЖНЯ КОВКА 
В АРХІТЕКТУРІ КИЇВСЬКОГО МОДЕРНУ

Молчанова К.В.
ІІІ курс, група ДЗ 31\15-Б, спеціальність «Дизайн», 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. 067-232-82-39

Науковий керівник: Хавхун Г.М., канд. арх., доцент, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Художня ковка, як спосіб обробки металу, відома ще з давніх
часів. Брами, огородження сходів і балконів, решітки, меблі — були
невід’ємною частиною архітектури та дизайну і, зазвичай, відобража-
ли характерні особливості певних історичних архітектурних стилів. 

На рубежі дев’ятнадцятого і двадцятого століть в європейському
та американському мистецтві виник стиль модерн, який найбільш
яскраво проявився в архітектурі приватних особняків, промисло-
вих, торгових і ділових будівель — бірж, вокзалів, банків. Основною
відмінністю стилю було естетичне осмислення форм, декоратив-
ність архітектурних конструкцій і оздоблення фасадів та інтер’єру.

Передумовою принципово нових форм архітектурної металоп-
ластики було започатковане Г.Ейфелем у 1870 році застосування
решітчастих металевих конструкцій з вільним орнаментальним
ритмом функціонального залізного мережива.

Кований метал органічно вписувався в концепцію модерну.
В декорі кованих виробів зникають чіткість і лаконізм, він стає
більш химерним і ускладненим, з пластичними, позбавленими кутів
обрисами, але з виразним, схильним до асиметричності силуетом. 

Київські будівлі в стилі модерн представлені західноєвропей-
ською течією (орієнтовані на австрійські та бельгійські зразки) та
українським архітектурним модерном.

До першого напрямку відносять роботи Городецького В.В., зок -
рема «Будинок з химерами» по вул. Банкова; І. Ледоховсьокого —
«Будинок зі зміями» по вул. Велика Житомирська; В.А.Безс мерт -
ного — особняк судді Н.С.Грабаря по вул. Мельникова, 8; власний
особняк архітектора Е.П. Брадтмана на Лук’янівці та ін.

Український архітектурний модерн представлений наступними
об’єктами: училище ім. Грушевського на Куренівці (арх. В. Кри чевсь -
кий і Е.Брадтман); житловий прибутковий будинок Юркевича по
вул. Паньківській, 8 (арх. М.Шехонін); прибутковий будинок Лав -
рентьєва по вул. Саксаганського, 101 (арх. С.Тимошенко) та ін. 
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До знакових рис стилю належать шестикутні вікна (а також
прямокутні великі і напів-коло), такої ж форми портали, вальмові
(шатрові), наметові з заломленням дахи, башти, фронтони над лод-
жіями, трицентрові арки, піддашки, кручені колонки, кольорова
майоліка, мансарди і псевдо-мансарди, орнамент — рослинний
і геометричний, барокові мотиви [1]. Поширеним було застосуван-
ня різьблення в оформленні дверей, вікон, підстрішних кронштей-
нів чи коників, балконів або галерей, а також у металопластиці,
зокрема і в тій, що прикрашала шпилі башт чи дахи [2]. Архітектуру
українського модерну органічно доповнюють металеві ковані
брами, огородження балконів і сходів, решітки на вікнах. У кова-
них виробах переважають природні рослинні мотиви, елементи так
званої «в’язанки» за звіриними мотивами, асиметрична компози-
ція, лінії і завитки вільно перетікають один в одного.

Художня ковка в архітектурі українського модерну поєднувала
функціональну та декоративну складову, доповнювала загальне
стильове рішення і була невід’ємною складовою синтезу мистецтв і
архітектури.
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Кожна людина спирається на історичну пам’ять своїх попередни-
ків, не можна творити сучасного не знаючи минулого. На протязі всієї
історії розвитку культури кожна людина, у міру своїх можливостей,
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прагнула прикрасити своє житло, меблі, посуд, одяг тощо. В наш
час це стало надзвичайно актуальним, оскільки більшість людей
усвідомлюють значимість краси.

Дизайн — це творча діяльність метою якої є формування гармоні-
зованого предметного середовища, що найбільш повно задовольняє
матеріальні та духовні потреби людини. Поняття «дизайн» сьогодні
асоціюється з найпрогресивнішими та найсучаснішими технічними
досягненнями. Дизайн не є установленою структурою, сутність і зміст
його теоретичних концепцій постійно змінюються відповідно до роз-
витку всього суспільства та суспільних відносин; зміни в підходах до
дизайну можуть пов’язуватися як зі змінами економічної та соціальної
сфери, так і цінностей, норм, смаків, потреб, а також із впливом на
дизайнерську сферу інших факторів, в тому числі інших культур.
У мислені категорії сутності і явищ дизайну висловлюють перехід від
розмаїття наявних форм дизайнерського світу до його внутрішнього
змісту і єдності. Дизайн спрямований на досягнення естетичного
в самій дійсності, тому дизайн є цілісним, а в ідеалі — гармонійним,
що сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості та естетично
цінних витворів дизайну. Дизайнерські витвори, якщо вони дійсно
осмислюють буття людини і оточуючої діяльності, є особистісними,
оскільки виражають сутність особистості, і, по скільки переживання у
різних дизайнерів є різними, то різним і є підхід до дизайну про що
свідчить вся багатоманітність дизайнерських концепцій. Дизайн
є спробою пізнати суще, викликати захоплення, почуття краси і гар-
монії, щоб сприяти гармонізації світу людини, природи, суспільства.

Дизайн — це самостійний напрям проектно-творчої діяльності
з усіма притаманними йому атрибутами: історією, теорією, практи-
кою. Сьогодні сфера діяльності дизайнера охоплює такі напрям ки, як:

1) індустріальний (промисловий) дизайн;
2) графічний дизайн;
3) дизайн архітектурного середовища;
4) ландшафтний та фіто дизайн;
5) дизайн одягу та прикрас;
6) арт-дизайн.
Отже, дизайн можна розглядати як масштабне явище культури,

тому що цей вид творчої діяльності спрямований на забезпечення
інтересів окремих користувачів, а в остаточному підсумку — на
прояв турботи про зручність і красу всього суспільства.

Тобто, професія дизайнера широко охоплює різні сфери: по -
всякденну життєдіяльність людини, культурні події та явища в сві-
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товій історії, традиції різних народів, правила етикету сучасного
суспільства, передові технології, психологію спілкування, високий
розвиток особистого естетичного смаку.

Творчості у роботі дизайнера передує глибока науково дослідна
робота. Під час здобуття професії в начальних закладах, виклада-
ється великий обсяг теоретичних знань з історії мистецтва і культу-
ри, а також формується художньо-естетичний смак та вивчається
сучасна технологія дизайну. Але в реальній роботі, з сучасним клі-
єнтом, дизайнеру-професіоналу доводиться постійно вдосконалю-
вати та поглиблювати свої знання у вище згаданих сферах.

Особливість творчої діяльності дизайнера полягає в активній
життєвій позиції, високому рівні ерудованості та вмінню реагувати
на зміни в соціально-культурній думці, слідкувати за модою і тен-
денціями в художньо-культурному середовищі. Саме такий підхід
до своєї професії може сформувати конкуренто спроможного на
ринку праці дизайнера.

ЛЕГЕНДА ЯК ДЖЕРЕЛО ДИЗАЙН-ІДЕЇ

Сніцарева І.І.
ІV курс, група ДЗ 41\14, спеціальність «Дизайн», 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. 093-241-84-49

Науковий керівник: Гук Л.Й., засл. працівник культури, доцент,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Важливим етапом у творчому методі дизайнера є розробка кон-
цепції. Одним із джерел концепт-ідеї може стати історія місця роз-
ташування об’єкта розробки. Історія, зазвичай, оперує документально
підтвердженими фактами, а також міфами та легендами. Легенди
передаються усно, фіксуються письмово у літературі та творах мис-
тецтва і, таким чином, закладаються у свідомості людини та мають
психологічний вплив на неї. Дизайнер, в свою чергу, теж може вико-
ристовувати історичні факти та легенди у своїй практиці, зокрема
в дизайн-проектуванні рекреаційних зон і туристичних об’єктів.

Кожне місто має свої легенди. Більшість із них появляються зав-
дяки недостатній обізнаності людей зі змістом відповідного міфу.
Як приклад можна навести історію виникнення порівняно нової
київської легенди про пам’ятник Коту Пантелеймону. У середині
1990-х р.р. у Маргарити Січкар та Сергія Гусовського, відомого
київського ресторатора та власника ресторану «Пантагрюель», що
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розташований біля Золотих воріт, навпроти місця, де нині розта-
шований пам’ятник тварині, виникла ідея завести при ресторані
кота, що став би особливістю закладу. Незабаром у ресторані
з’явився сірий кіт-перс Пантюша, що здобув надзвичайну популяр-
ність серед відвідувачів та мешканців міста. Але одного разу у рес-
торані трапилася пожежа і тварина задихнулася від диму. Після
цього випадку розчулені постійні клієнти почали перераховувати
кошти на відновлення ресторану. Також було вирішено замовити та
встановити пам’ятник вірному коту. 

Люди, у свою чергу, визнали недостатнім наявність тільки одні-
єї версії події — так почали з’являтися нові легенди. Одна з них роз-
повідає про Пантюшу як про кота-рятівника. Начебто у ніч, коли
сталася пожежа, у приміщенні ресторану були люди і вірна тварина
попередила їх про лихо, але сама не вижила. Друга оповідає, ніби
Пантелеймон був улюбленцем якогось бізнесмена, і коли кіт
помер, багатій за власний кошт встановив йому пам’ятник посеред
центру міста. Третя історія стверджує, що насправді пам’ятник коту
Пантелеймону — це пам’ятник Бегемоту — знаменитому коту з ро -
ману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» [1]. 

Отож пам’ятник коту став символом вірності тварини, привертає
увагу туристів та відвідувачів ресторану і навіть послугував стимулом
для людей виділити кошти на відновлення ресторану після пожежі.

Таким чином, можна стверджувати про те, що міфи мають певну
користь. Людям потрібно у щось вірити, мати надію. Інколи просто
втекти від реальності у світ улюблених казок та загадкових персона-
жів. Багато людей вірять у міфи — і навіть розуміючи, що це вигадка,
переживають приємні емоції, слухаючи історії про фантастичних
істот або потойбічні явища. Основною причиною «живучості» міфів
є те, що ніхто не може повністю їх підтвердити або спростувати. 

Для дизайнера міфи та легенди можуть слугувати джерелом
кон цепт-ідей. Відтворюючи предметне середовище певної леген-
ди — занурювати відвідувачів у час її дії; застосовуючи їх у вигляді
символів — викликати у людей асоціативні рефлексії і тим самим
збільшувати зацікавленість до своїх дизайн-об’єктів. Таким чином,
міфи і легенди, через інтерпретацію їх у дизайн, роблять життя
людей емоційно насиченим, більш різноманітним та цікавим.

Література
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В умовах сучасної цивілізації важливого значення набуває ди -
зайн — найрозвинутіша та усвідомлена галузь людської діяльності
за законами краси поза мистецтвом.

Дизайн у вузькому, спеціальному значенні терміна — це проек-
тна художньо-творча діяльність, що направлена на розробку елемен-
тів предметно-просторового середовища людської життєдіяльності,
які виготовлені індустріально з високими споживчими властивостя-
ми й естетичними якостями. Об’єкти дизайну — промислові вироби
(виробниче обладнання, побутова техніка, меблі, посуд, одяг); еле-
менти і системи міського, виробничого і житлового середовища;
візуальна інформація; споживчі комплекси. Відповідно розрізняють
окремі види дизайну: дизайн промислових виробів, дизайн середо-
вища, графічний дизайн, дизайн соціально-культурної сфери.

Дизайн має власний предмет. Об’єктом дизайнерської діяль-
ності є світ речей, які створюються людиною за допомогою засобів
індустріальної техніки за законами краси та функціонування.

Мета дизайну (художнього конструювання) полягає у форму-
ванні гармонійного предметного середовища, яке найбільш повно
задовільняє матеріальні та духовні потреби людини.

Дизайн охоплює і діяльність дизайнера, і результати його праці —
предмети, що пройшли художньо-конструкторську розробку і особ -
ливий метод проектування — художнє конструювання, і власну тео -
рію — технічну естетику — науку, яка досліджує проблеми створення
гармонійного предметного середовища.

Предмети, які є результатом діяльності дизайнера, повинні
бути функціональними, а саме: досконало виконувати своє прак-
тичне призначення; бути зручними та безпечними під час експула-
тації, тобто задовольняти вимоги ергономіки; бути естетично
виразними, тобто мати інформаційно-виражальну форму і бути
цілісними композиційно.

Соціальне призначення дизайну полягає в тому, щоб створюва-
ти предмети промислового виробництва, які здатні «по-людському
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ставитися до людини», тобто бути гідними посередниками між ви -
робником і споживачем. Дизайн призначений здійснювати масову
культурно-естетичну комунікацію, щоб передати через предмети
побуту, засоби виробництва, речі повсякденного використання пев-
ний тип естетичного смаку. Дизайн пов’язує в одне ціле матеріальну
та духовну культуру суспільства, забезпечуючи цілісність цивілізації.

У теорії дизайну домінує ідея проектної культури. Проектна
культура в ідеалі не розділяється на «мистецтво» і «техніку». Зміст
терміна «проектна культура» осягає комплекс засобів і форм орга-
нізованої проектної діяльності, яка функціонально пов’язана з сис-
темами управління, планування і є особливого роду виробництвом
проектної документації, у мові якої передбачається бажаний
результат дій і образ майбутнього об’єкта — речі, предметного сере-
довища, системи діяльності, способу життя в цілому.

Вливу проектної культури зазнають сучасні наука, мистецтво,
психологія людини, її відношення до світу, до соціального і предмет-
ного середовища; у формах споживання і творчості також присутні
риси проектного переживання світу, тобто передбачення тих його
образів, котрі повинні бути створені внаслідок людської життєділь-
ності. Таке трактування проетної культури надає терміну «дизайн»
широкого розуміння — як будь-якого проектного мислення.

Отже, естетична діяльність у сукупності всіх видів та форма
пронизує різні сфери людської діяльності, естетизує її, наближає до
створення ідеалів краси.

Свого пракричного значення естетична діяльність досягає в ди -
зайні — творчій діяльності, метою якої є визначення і створення
гармонійних формальних якостей предметно-просторового сере-
довища людської життєдіяльності.

БУДИНОК ПЕТРА ПЕРШОГО НА ПОДОЛІ

Ширай Ж.В.
І курс, група ДЗ 11/17, спеціальність «Дизайн»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,
к.тел. 099-393-83-34

Науковий керівник: Ломовський А.І., ст. викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Будинок Петра Першого у Києві побудували на рубежі
ХVII–ХVIII століть. Легенда про перебування в цьому будинку
російського імператора Петра I народилася в середині ХIХ століття
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та закріпила за ним таку назву, хоча жодних документальних під-
тверджень цього факту немає. Спочатку будинок належав відомій
в Києві сім’ї Биковський, що володіли на Подолі багатьма двора-
ми, крамницями, ставком з млином, землями. 

Будинок має асиметричну композицію і різні фасади: з північ-
ного боку є лоджія, а з півдня — арка. Первинно він був двоповер-
ховим цегляним із білосніжним тиньком і зеленим дахом. Усі при-
міщення перекривалися склепіннями. На початку 1730-х рр. онук
Яна Биковського — Леонтій — розпочав перебудову будинку, проте
у 1734 році його призначили сотником до Опішні, тож родовий
будинок залишився недобудованим.

Перебудову завершив відомий київський архітектор Іван Гри -
горович-Барський на замовлення київського магістрату. Після за -
вершення ремонту з західної сторони будівлі появилась двоповер-
хова прибудова, а між вежами — галереї з арками. У 1791 році, за
рішенням магістрату, у колишньому будинку Биковських було роз-
міщено місце ізоляції пияків, дебоширів та божевільних. Серед
пацієнтів був і відомий український композитор Артемій Ведель,
який містився тут під вартою 4 роки. 

У 1803 році божевільня була переведена до Кирилівської лікарні,
і протягом наступних років будинок стояв пусткою. Значної шко ди
споруда зазнала під час пожежі Подолу 1811 року: її наслідки було
усунуто лише після нового ремонту і перебудови у 1817–1820 рр.
Після цього будівля була віддана під Подільське парафіяльне учи-
лище, що проіснувало тут до кінця 1860-х рр. У 1870-х рр. у будівлі на
Костянтинівській жив видатний український лікар-терапевт Фео філ
Яновський. З кінця 1870-х у будинку містилися казарми, а у 1883 ро -
ці її було передано Олександрівському дитячому притулку, що діяв тут
до 1917 року. Директором притулку був доктор Іван Воскресенсь -
кий — вітчим видатного російського письменника Михайла Бул га -
кова. Після революційних подій 1917–1921 рр. будинок функціонував
як житловий. У середині 1970-х рр. споруду було капітально відрес-
тавровано і у 1978 році передано на баланс Музею історії Києва.

Сьогодні у будинку функціонує Музей історії благодійництва
(філія Музею історії Києва). Інтер’єр максимально наближений до
XIX століття, зокрема, приміщення облаштовані типовими для того
часу меблями, частина з яких придбані у колекціонерів та надані
з фондів Державного історико-архітектурного заповідника «Старо -
давній Київ». Експозиція музею присвячена історії спорудження па -
м’ятника, перебуванню Петра I в Києві, меценатству представників
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духовної та імперської влади і різноманітним формам офіційної та
громадянської благодійності в Києві часів Російської імперії. Та кож
є виставка фотографій про життя і побут киян 18–19 століть. Серед
цінних експонатів — барочна ікона «Божа Матір із Немовлям на ру -
ках» 18 століття, книга «Октоїх», яку надрукували 1644 року у Львові
та видання «Житія Святих» 1762 року [1].

Будинок Петра І є найстарішим житловим будинком Подолу
і частиною історії Києва.

Література

1. Будинок Петра І (Київ) [Електронний ресурс] — Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki pedia.org/wiki/Будинок_Петра_I_(Київ)

УКРАЇНСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ ОРНАМЕНТ

Шум А.О.
VІ курс, гр. ДЗ-61-17м, спеціальність «дизайн», 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,
к.тел. 0634229866

Науковий керівник: Хавхун Г.М., канд. арх., доц., 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 

Кожна епоха, стиль, національна культура виробляли свою сис -
тему знаків і форм орнаменту, які є надійною ознакою приналеж-
ності творів до певного часу, народу, території.

Орнамент (лат. ornamentum — прикраса) — візерунок, заснова-
ний на повторі і чергуванні складових його елементів; призначається
для прикраси різних предметів, архітектурних споруд, творів плас-
тичних мистецтв. Архітектурний орнамент — декоративний візеру-
нок, виконаний на архітектурній споруді, на його частинах або
деталях [1].

На теренах України найдавніші орнаменти відносять до епохи
палеоліту — два браслети з мамонтової кістки з орнаментом, що на -
гадує давньогрецький меандровий узор, знайдені у 1908 році на верх -
ньопалеолітичній стоянці Мізин (Чернігівська область). При клади
архітектурного орнаменту мають значно менший вік, що обумовле-
но недовговічністю будівель, які зводились переважно із дерева та
глини і не витримували пожеж постійних війон.

Орнаментальне мистецтво Київської Русі християнського пе -
ріоду перебувало під впливом Візантії. Київський Софіївський собор,
закладений в 1037 році великим князем київським Ярославом
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Мудрим, зберіг до наших днів не лише багатство стародавньої архі-
тектури, але й живописне оздоблення XI століття. Значне місце
у живописному оздобленні собору займають орнаменти, які при-
крашають віконні та дверні прорізи, облямовують окремі фрескові
та мозаїчні композиції, підкреслюють основні архітектурні лінії
інтер’єра. Найчастіше вони мають рослинний характер і склада-
ються із стилізованих пальметок, пагонів лози, завитків та бруньок.
Рідше зустрічаються геометричні орнаментальні побудови. 

Кам’яне церковне та світське будівництво у пізньосередньовіч-
ній Україні було представлене унікальним, яскравим архітектурним
явищем, що дістало назву українського бароко. Його своєрідність
полягає в органічному поєднанні традицій європейського бароко
з архітектурною спадщиною Київської Русі. Українське бароко від-
різняється від західноєвропейського спокійнішими орнаментами
та спрощеними формами, своєрідним розташуванням деталей спо-
руд, декоративністю орнаменту і грою світлотіні.

На початку ХХ ст. в Україні появляються будівлі, архітектура
яких на той час отримала назву «український архітектурний стиль»,
а пізніше «український модерн». Першим яскравим прикладом
такої архітектури є будинок Полтавського губернського земства (сьо -
годні функціонує як Полтавський краєзнавчий музей), зведений
у 1903–1908 роках за проектом В.Кричевського. В оздобленні брали
участь художники О. Сластіон, С. Васильківський, М. Самокиш,
М. Беркос, М. Уваров. Тут вперше були використані елементи
народної і церковної української архітектури: шатрове покриття,
виті колони, двоповерхові покрівлі, різьблення на дереві, кераміка
і кольорова майоліка, народний декоративний розпис. 

Наведені приклади архітектури свідчать про те, що архітектур-
ний орнамент на теренах України мав певну специфіку, яка прояв-
лялась в його тісному зв’язку з елементами народної архітектури;
використанні композиційних прийомів, тем, елементів і кольорів
орнаментів української вишивки та інших видів народного мистец-
тва. Зазначені особливості стверджували її самобутність і виділяли
архітектуру України в окремі стильові напрямки, такі як «україн-
ське бароко», «український модерн».

Література

1. Орнамент. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://uk.wiki -
pedia.org/ wiki/орнамент
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КИЇВСЬКІ УЗВОЗИ

Яцун Н. А.
ІV курс, група ДЗ 41/14, спеціальність «Дизайн»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
к.тел. 068-593-57-63

Науковий керівник: Гук Л.Й., засл. працівник культури, доцент,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Місто Київ розташоване на семи пагорбах, як було колись на -
писано в «Повісті минулих літ» Нестора літописця. Завдяки такому
рельєфу краєвиди міста мають особливу мальовничість і неповтор-
ність, а дороги, які пролягають по крутих схилах пагорбів, у Києві
називають узвозами.

Всього їх у місті 15: Андріївський, Богуславський, Боричів, Воз -
не сенський, Володимирський, Врубелівський, Герцена, Дніп ровсь -
кий, Кловський, Крутий, Кудрявський, Печерський, Подільський,
Смородинський і Фрометівський. Здебільшого вони проходять по
руслах річок і струмків, які колись збігали з глинистих пагорбів,
вимиваючи в них цілі ущелини і яри. Зручні для підйому й спуску,
вони служили архаїчними вулицями, що тягнулися від поселень на
прирічкових пагорбах до дніпровських пристаней та переправ.

Найпопулярнішим у містян і туристів є Андріївський узвіз. Ще
в княжі часи кияни піднімалися з Подолу по цьому старому яру між
Хоривицею та Уздихальницею. А в 1711 році, за наказом тодішньо-
го київського губернатора, майбутній Андріївський узвіз розшири-
ли настільки, що він став придатним для проїзду завантажених
товаром возів. Свою назву він отримав від Андріївської церкви, яка
була побудована на вершині узвозу у 1762 році.

Володимирський узвіз з’єднує Хрещатик з Поштовою площею,
своєрідних воріт Подолу — звідси пролягає продовження узвозу —
вулиця Сагайдачного, що з’єднує Поштову площу з Контрактовою.
Свого часу вона складала разом з узвозом та вулицею Грушевського
єдину магістраль із спільною нумерацією і мала назву Олек санд -
рівська вулиця (з 1919 р. — вулиця Революції, а з 1934 р. — Кірова).
Тільки в 1944 році Володимирський узвіз отримав свою сучасну
назву. У 1955 році магістраль остаточно розчленували на три неза-
лежних частини.

Проїжджа частина Кловського узвозу проходить по руслу
закритого в колекторі Кловського струмка, назва якого походить
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від урочища Клов (від старо-слов’янського «волога», «вода»). Нині
цей узвіз став елітним районом міста.

Богуславський узвіз — найменша крута вулиця міста. Вона ви -
никла в XIX ст. поблизу урочища Богуславщина, назва якого похо-
дить від назви Іоано-Богословського (Йорданського) монастиря,
що існував поруч. 

Вознесенський узвіз виник на давньому шляху від Подолу до Ста -
рого Києва — з XVIII століття отримав свою назву від Вознесен -
ської церкви, яка була побудована тут у 1718–1879 р.р. Неподалік
Кирилівської церкви проходить маловідомий Врублевський узвіз —
безіменна стежина серед київських ярів, яка отримала нинішню
назву в 1938 році на честь Михайла Врубеля, який розписував цю
церкву. Кудрявський узвіз виник на місці старого русла Глибочиці —
Кудрявського струмка — починається від вулиць Кудрявської та
Січових Стрільців і аж до Глибочицької [1].

Крутий узвіз виник у першій половині XIX століття і пролягає
від Бессарабської площі до Круглоуніверситетської вулиці у формі
сходів — проїжджа частина тут відсутня. Вздовж узвозу розташова-
ні лавки та місця для відпочинку.

Узвіз, який має романтичну назву Смородинський, знаходить-
ся на місці старого Смородинського струмка і пролягає від Нагірної
вулиці до Кирилівської.

Назви узвозів є частиною історії Києва і чекають на дизайн-
ідеї, які зроблять їх цікавими для туристів і зручними для відпочин-
ку киян та гостей міста.

Література

1. Тринадцать спусков столицы. [Електронний ресурс] — Режим
доступу: https://www.interesniy.kiev.ua/trinadtsat-spuskov-stolitsyi/
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ФАКТОРИ ОСВІТЛЕННЯ, 
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗІР ЛЮДИНИ

Андрійчук Є.С.
IVкурс, група ТХ-41, спеціальність «Технологія харчування»,

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,
к. тел. (098)-576-33-34

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Актуальність теми:
Освітлення відіграє важливу роль у житті людини. Освітлення

є не тільки важливою умовою роботи зорового аналізатора. Стан
освітлення виробничих приміщень відіграє важливу роль і для попе-
редження виробничого травматизму. Освітлення виробничих примі-
щень впливає на стан здоров’я, продуктивність праці, якість продук-
ції і рівень виробничого травматизму. 

Організація правильного освітлення робочих місць, зон оброб-
ки і виробничих приміщень має велике санітарно-гігієнічне значен-
ня, сприяє підвищенню продуктивності праці. І навпаки, недостат-
нє освітлення утруднює виконання технологічного процесу і може
бути причиною нещасного випадку та захворювання органів зору.

Тому, тема моєї доповіді є цікавою і надзвичайна важлива для
підприємств.

Мета:
Метою цієї теми є класифікація освітлення: природнього,

штучного, комбінованого, аварійне та спеціальне освітлення. Рі -
вень освітлення відіграє велику роль ступеня точності зорової робо-
ти на виробництві. 
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Основний матеріал: 
Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути

трьох видів:
1. Природне — це пряме або відбите світло сонця (небосхилу),

що освітлює приміщення через світлові прорізи в зовнішніх ого-
роджувальних конструкціях.

2. Штучне — це здійснюється штучними джерелами світла (лам -
пи розжарювання або газорозрядними) і призначення для освіт -
лення приміщень у темні години доби, або таких приміщень, які не
мають природнього освітлення.

3. Комбіноване — це одночасне поєднання природнього
і штучного освітлення.

4. Аварійне освітлення — забезпечує мінімально необхідні умо -
ви для продовження роботи при тимчасовому згасанні робочого
освітлення в приміщеннях у випадках, коли відсутність штучного
освітлення може викликати важкі наслідки.

Фактори освітлення, що впливають на зір людини. Фактори,
що визначають сприятливі умови праці, є раціональне освітлення
робочої зони і робочих місць. Коли на виробництві правильно
підібрати і розрахувати освітлення виробничого приміщення, очі
працюючого протягом тривалого часу зберігають здатність добре
розрізняти предмети і знаряддя праці. Якщо не правильно підібра-
ти розрахунок і розміщення освітлення, то такі умови сприяють до
виробничого травматизму і професійного захворювання очей.

При поганому освітленні робочих місць є однією з причин
низька продуктивність праці. При недостатньому освітленні очі
працюючого напруженні, при цьому складно відрізнити оброблю-
вані предмети, погіршується загальний стан організму людини.

Утомлюваність ока залежить від інтенсивності процесів, які
проходять у ньому, акомодації, конвергенції, адаптації.

Висновок. Виробничі приміщення повинні мати природне та
штучне освітлення. При незадовільному освітленні знижується
продуктивність праці, можлива поява короткозорості, швидка
стомлюваність. У випадку, якщо частково або повністю позбавити
людину природного світла, може виникнути світлове голодування.
У неробочий час, що збігається з темним часом доби, у багатьох
випадках необхідно забезпечити мінімальну дозу штучного освіт-
лення для несення чергувань охорони. Для охоронного освітлення
майданчиків підприємств і чергового освітлення приміщень виді-
ляють частину світильників робочого або аварійного освітлення.

Безпека життєдіяльності Секція 16.5



УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ
ТА ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Боуш М.І.
IV курс, група ОА-41, спеціальність «Облік і аудит»,

Інститут економіки і менеджменту Університету «Україна», 
к.тел. (063) 964-78-30

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Актуальність теми:
Відповідаючи на питання — навіщо потрібна охорона праці на

підприємствах, і як нею керувати якщо керівник підприємства не
знає навіщо, у якому порядку, коли, та взагалі як організувати
дотримання робітниками всіх умов з охорони праці по збереженню
життя на працездатності в процесі роботи. 

Мета:
Полягає у теоретичному обґрунтуванні управління охороною

здоров’я працівників у процесі трудової діяльності.
Основний матеріал:
Основні положення які регулюють охорону праці є законодав-

ство України про охорону праці і про працю, міжгалузеві і галузеві
нормативні акти з охорони праці і Положення «про службу охорони
праці», де чітко прописано, що служба охорони праці створюється
на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми
власності та виду діяльності для виконання правових, організацій-
но-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і ліку-
вально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання
нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в про-
цесі праці. Для реалізації цих цілей керівник повинен розуміти
мету, об’єкт і суб’єкт УОПП.

Основним координатором усієї роботи з питань охорони праці
на об’єктах промисловості є: 

1) керівник підприємства і служба охорони праці; виконавчим
органом є головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів
та окремі виконавці (працівники);

2) служба охорони праці повинна опрацювати ефективну ціліс-
ну СУОП підприємства, провести оперативно-методичне керів-
ництво роботою з охорони праці, організувати роботу підрозділів
і всього підприємства щодо створення безпечних і нешкідливих
умов праці;
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3) загальна схема управління охороною праці у масштабах про-
мислового підприємства з відповідними функціями й завданнями у
сфері охорони праці наведена на наступній схемі управління ОП на
підприємстві.

Мета вивчення СУОП на підприємстві для керівників: 
Засвоїти основні положення «Рекомендацій щодо впровадження

системи управління охороною праці», що регламентують функціо-
нальні обов’язки з охорони праці посадових осіб та працівників.

Суттєво покращити стан охорони праці можна, впровадивши
на підприємстві галузеві і міжгалузеві стандарти безпеки праці
і об’єднавши їх у систему управління охороною праці де СУОП
виступає як частина загальної системи управління виробництвом,
яку спрямовано на запобігання нещасним випадкам та професій-
ним хворобам, пов’язаним з виробництвом, і є комплексом взаємо-
пов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та норматив-
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці.

Висновок:
Отже, управління охороною праці має здійснюватися керівни-

ками та посадовими особами підприємства на підставі безперер-
вного аналізу інформації про стан охорони праці на всіх робочих
місцях з метою поліпшення цього стану (підтримання його на нор-
мативному рівні який затверджено відповідними положеннями,
постановами та актами про охорону праці), а для працівників без-
посередньо дотримуватись цих умов.

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
ТА ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА ПІД ЧАС РОБОТИ 

Волкова А.О.
IV курс, група МБВ 41, спеціальність «Біологія»,

Факультет біомедичних технологій Університету «Україна», 
к.тел. (063)-792-87-58

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Актуальність теми: 
Трудовий договір є важливим документом при працевлашту-

ванні. Знання обов’язків сторін та трудової дисципліни надасть юри-
дичну захищеність Працівникові. Тому, тема моєї доповіді є над -
звичайно важливою.
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Мета:
Метою цієї теми є знання своїх прав та обов’язків при працев-

лаштуванні на роботу.
Основний матеріал: 
Трудовий договір — угода між працівником і власником підпри-

ємства, установи, організації або уповноваженим ним органом
(далі власник), за якою працівник зобов’язується виконувати робо-
ту, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому тру-
довому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну
плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання робо-
ти, передбачені законодавством про працю, колективним догово-
ром й угодою сторін.

Згідно з договором роботодавець зобов’язується: належним
чином створювати умови праці для Працівника; уважно ставитися
до потреб і запитів Працівника та поліпшувати умови праці; забез-
печити безпечні умови праці; обладнати робоче місце відповідно до
вимог нормативних актів про охорону праці; контролювати дотри-
мання Працівником умов контракту; видавати заробітну платню
у відповідності з договором; підвищувати роль морального стиму-
лювання праці шляхом виплати премій, а також забезпечувати
поширення передового досвіду роботи.

Працівник у свою чергу зобов’язується виконувати роботу,
визначену контрактом, працювати чесно та сумлінно, своєчасно
виконувати всі розпорядження Роботодавця, дотримуватися трудо-
вої та технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охо-
рону праці, правил техніки безпеки та протипожежної охорони,
знаходитися на робочому місці під час роботи, дотримуватися пра-
вил внутрішнього розпорядку та виконувати всі умови контракту.

Порушення трудової дисципліни з вини Працівника за зако-
ном України застосовується один з видів стягнення догана або
звільнення. 

Для Працівника встановлюється п’яти денний робочий тиж-
день з двома вихідними. Тривалість щоденної роботи визначається
у відповідності до внутрішньо нормативних актів, з урахуванням
специфіки роботи підприємства.

Висновок:
Таким чином, при працевлаштуванні Працівник повинен уваж-

но ознайомитися з трудовим договором, який він підписує, аби
захистити себе у будь якому непорозумінні та уникнути конфліктів
у випадку невиконання обов’язків. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ 

ТА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ

Костюк Д. І.
IV курс, група МБВ-41, спеціальність «Біологія»,

Факультет біомедичних технологій Університету «Україна», 
к.тел. (093)-955-90-21

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Актуальність теми:
Знати свої права та відповідальність за безпеку на підприєм-

ствах. Важливо розуміти, що знання цих правил, надає юридичну
захищеність, як підприємству, так і працівникові.

Мета:
Метою цієї теми є розібрати основні правопорушення охорони

праці, за які настає відповідальність. 
Основний матеріал: 
Кодекс України про адміністративні правопорушення — Кодекс

України про адміністративні правопорушення — це кодифікований
закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення до
адміністративної відповідальності. КУпАП України набрав чиннос-
ті 7 грудня 1984 року. Кодекс про адміністративні правопорушення
складається з 5 розділів і 33 глав і має таку структуру:

– Загальні положення;
– Адміністративне правопорушення і адміністративна діяль-

ність. Цей розділ поділяється на загальну та особливу частину;
– Органи, які уповноважені розглядати справи про адмі ніст -

ративні правопорушення;
– Основні положення щодо провадження в справах про ад мі -

ністративні правопорушення;
– Виконання постанов про накладення адміністративних стяг-

нень.
Завданням Кодексу про адміністративні правопорушення

є охорона прав і свобод громадян, конституційного ладу, власності,
прав та інтересів підприємств, установ, організацій, встановлення
правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням,
виховання у громадян поваги до Конституції та інших законів Украї -
ни, поваги до гідності та честі інших громадян, виконання своїх
обов’язків, правил співжиття, відповідальності перед суспільством.
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Дисциплінарна відповідальність.
Адміністративна відповідальність.
Матеріальна відповідальність.
Кримінальна відповідальність.
Висновок:
Кожна людина має знати яку, та в яких випадках треба нести

відповідальність. Юридично підкований працівник, це цінність для
Життя!

ТРАВМАТИЗМ І ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Куропятник А.В.
IV курс, група ОА-41, спеціальність «Облік і аудит»,

Інститут економіки і менеджменту Університету «Україна»,
к.тел. (063)-679-35-02

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 

Актуальність теми:
Безпека працівників на виробництві є одним із головних склад-

ників створення гідних умов праці на робочому місці, які є конститу-
ційним правом кожного громадянина. Це є індикатором того,
наскільки роботодавець усвідомлює вагомість та економність попе-
редження настання нещасних випадків та його турботи про найманих
працівників. Важливість профілактичних заходів важко переоцінити:
від їх ефективності залежить рівень травмування на виробництві.

Мета:
Перший напрям передує нещасному випадку, тоді як останні

два відносяться до етапу після настання нещасного випадку.
Здійснення профілактичних заходів є засобом до запобігання трав-
матизму на виробництві, а відновлення здоров’я та відшкодування
шкоди потерпілим є засобами, спрямованими на реабілітацію трав-
мованих осіб та їх сімей.

Основний матеріал: 
Виробнича травма — це раптове механічне (забої, переломи,

рани тощо), фізичне (рухомі вузли машин, механізмів, інструмент,
оброблюваний матеріал, ненормальні метеорологічні умови, не -
достатня освітленість робочої зони, шум та вібрація тощо), хімічне
(хімічні опіки, загально токсичні гострі отруєння тощо), біологічне
(мікроорганізми, бактерії, віруси, рослинні та тваринні макроорга-
нізми), психофізіологічне (фізичне та нервове перевантаження
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організму людини), комбіноване та інше пошкодження людини
у виробничих умовах. За ступенем важкості наслідків нещасні
випадки поділяють на легкі (втрата працездатності на 1 день), важкі
(втрата працездатності більше як на 1 день) і смертельні. Висновок
про важкість травм дають лікарі медичних установ згідно з відпо-
відними нормативними документами. 

Механічні та фізичні фактори переважно викликають травми.
Теплові, хімічні, біологічні та психофізіологічні у більшості випад-
ків зумовлюють захворювання. Одначе, різкої межі за характером
дії на організм людини між згаданими факторами немає.

Нещасний випадок на виробництві можна кваліфікувати як
раптове пошкодження здоров’я працівника при виконанні трудо-
вих обов’язків або при обставинах, спеціально зумовлених законом.
При цьому не має значення, чи працює робітник на підприємстві
постійно, тимчасово або сезонно, є штатним чи позаштатним, пра-
цює на основній роботі чи за сумісництвом, оскільки у перерахова-
них випадках він вступив у трудові відносини з підприємством.

Статистика нещасних випадків свідчить про те, що, незважаю-
чи на різноманітність засобів безпеки праці під час роботи на
машинах (особливо універсальних), виробничий травматизм поки
що має місце. Одна з причин цього — мала ефективність цих засо-
бів. У зв’язку з викладеним існує гіпотеза про хвилеподібність уваги
працюючих до небезпеки, коли формується деякий середній рівень
уваги до небезпеки. 

Висновок:
На всіх підприємствах, в установах, організаціях повинні ство-

рюватись безпечні і нешкідливі умови праці.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних проце-

сів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробниц-
тва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що вико-
ристовуються працівником, а також санітарно-побутові умови
повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.
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«УМОВИ ВПЛИВУ РОБОТИ БІЙЦЯ ПЕРОМ: 
«ОФІЦІЙНО ЧИ ВДОМА В КАПЦЯХ?»

Кучеренко Г.С.
IV курс, група ЖР-41, спеціальність «Журналістика»,

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна», 
к.тел. (073)-497-73-12

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Актуальність теми:
Для майбутнього творця — бійця словом постає вибір: робота

на телебаченні чи все — таки « вдома в тепленьких капцях?»
Тримаючи дистанцію найчастіше віддалено працюють співро-

бітники засобів масової інформації. Але офіційність і віддалена
праця — один одному не товариші.

Мета:
Метою цієї теми є дослідження важливості справедливих умов

для працівників ЗМІ та їх робочого середовища. Також основний
екскурс по поняттям стосовно реальної картини сучасного TV за
кадром і лаштунками.

Основний матеріал: 
Охорона праці — це система правових, соціально-економіч-

них, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-
профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження
здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Для віддаленої роботи виняток — трудова книжка, яка повин-
на бути відправлена рекомендованим листом або особисто надана
роботодавцю. Інший випадок — трудова угода. В Україні домашній
спосіб в тепленьких умовах, носочках та з чашкою кави, став дійс-
ним з 2013 року, який регулює дистанції працівників.

Інша річ — це головні теми, реформи, конференції, виїзди у
відрядження та гарячі точки світу кореспондентів. Людина руху,
комунікації та вічна присутність в епіцентрі подій. В таких випад-
ках в межах будинку не обійдешся. 

Журналіст — це обличчя, «голос народу», це поводир у майбут-
нє від імені всіх. Тому не важливо — працюємо ми вдома чи на базі.
Офіційний журналіст прибуває на базу каналу зі свого виїзду за
сенсаційним інтерв’ю. Але які умови надає наша Україна на сучас-
ному телебаченні? Заглянемо за лаштунки детальніше.
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Відвідавши різні ньюзруми столиці, висновок : я надаю перева-
гу кращим каналам Star Meda телебачення. Зокрема телеканал:
«ICTV», «Україна», «СТБ», «Новий», 1+1.

Недоліки помічено на першому національному каналі — при-
міщення холодне, ньюзрум знаходиться в підвалі, що небезпечно
під час надзвичайних екстрених подій.

Один з найгірших каналів, на мою думку — «Чорноморська ТРК».
Канал переїхав частково на нову базу до столиці, після анексії Кри -
му 2014. Розташований по вулиці Інститутській (метро Хрещатик),
в маленькому кабінеті будинку письменників. Меблі в поганому
стані, крісла зламані. А найгірще — це затруднення з виплатою.
Зарплати мізерні від 7000 тисяч, не офіційним працівникам — ще
менша оплата місячна. Я вперше стикнулась з такими обставина-
ми. Працівники за трудовими угодами та офіційні — всі отримують
частково зарплату через кожні 3–4 місяці. Я шокована, всі інші
щоденно змирились і ходять на роботу. А як же вижити, тим паче
з сучасними реформами та цінами в побуті? Ще більш принизливе
ставлення до оплати різних передач — глядачів. Нещасні пенсіоне-
ри день сидять за 100 — 200 грн. через нестачу пенсійних коштів.
Ще довго це триватиме в Україні?

Висновок:
Таким чином, наголошу, що нормального відношення заслуго-

вує кожен із нас. Нескладно зробити безпечними трудові умови для
журналістів? Тому звернемо увагу на це питання. Я хочу звернутись
до політичних верств, підняти питання охорони праці журналіста
на телебаченні.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
В СИСТЕМІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ляшенко В.В.
старший викладач 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна», 

к. тел. (0512) 57-21-55

Проблеми безпеки життєдіяльності людини — є одними з най-
актуальніших в сучасному суспільстві, що тісно пов’язані з бурхливим
розвитком науково-технічного прогресу, погіршенням екологічного
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стану окремих регіонів та планети в цілому. Сучасні кризові умови
мають свою специфіку, де стресові, соціальні, екологічні та психіч-
ні навантаження все частіше призводять не тільки до матеріальних
збитків, а і до відхилень у стані психічного, фізичного та духовного
здоров’я людства.

Тенденції останнього часу, кризові явища в економіці, політич-
на нестабільність, призвели до того, що спеціальності економічно-
го напряму стають одними з найбільш затребуваних. В умовах сьо-
годення, внаслідок розвитку нової ситуації у світі та країні, а також
підвищення уваги суспільства до проблем в економіці, зростають
вимоги до професійної підготовки майбутнього економіста у вищо-
му навчальному закладі. Такі вимоги базуються на необхідності: 

– швидкої адаптації і активізації випускників-економістів у про -
фесійній діяльності; 

– забезпечення особистої і громадської безпеки в природних,
техногенних і соціальних умовах, що постійно змінюються; 

– зниження рівня стресового навантаження на громадян за
умови нестабільності в суспільстві і постійно існуючої загрози теро-
ризму. 

Виконання поставлених вимог можливе лише за умови модер-
нізації вищої освіти, та пошуку нових підходів до організації на -
вчально-виховного процесу підготовки майбутніх фахівців еконо-
мічного профілю у вищих навчальних закладах. 

В ході підготовки фахівця будь якої галузі, в тому числі і май-
бутніх економістів, першочергового значення набуває установка на
формування всебічно розвиненої, творчої, здатної до новаторської
діяльності, самовдосконалення та саморозвитку особистості. Про -
ведений аналіз наукових досліджень дозволяє стверджувати, що,
саме природничо-наукова підготовка майбутніх економістів у ви -
щих навчальних закладах виступає одним із провідних засобів фор-
мування у них цілісної наукової картини світу, усвідомлення місця
і ролі людини в ньому, сприяє підвищенню рівня загальноосвітньої
і професійної підготовки. Розглядаючи природничо-наукову підго-
товку майбутніх економістів у вищих навчальних закладах України,
слід вказати на те, що перелік дисциплін який її забезпечує не є чіт ко
визначеним. Однак, аналіз навчальних планів підготовки майбут-
ніх економістів у вищих навчальних закладах показав, що дисцип-
ліна «Безпека життєдіяльності» включена в список обов’язкових
для вивчення дисциплін циклу природничо-наукової підготовки,
і складає не менше трьох кредитів (90 годин).
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Основна мета вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності»
майбутніми фахівцями з економіки, спрямована на оволодіння
знаннями, уміннями та навичками щодо розпізнання небезпеки,
організації та проведення заходів із забезпечення безпеки життєді-
яльності в повсякденних умовах та умовах надзвичайних ситуацій.
Питання організації між предметних зв’язків природничо-наукової
та професійної підготовки майбутніх економістів у вищих навчаль-
них закладах при викладанні дисципліни «Безпека життєдіяльнос-
ті», пов’язане з дисциплінами «Цивільний захист», «Охорона праці
в галузі», «Екологія». Однак, останнім часом в навчальних планах
інститутів спостерігається інтеграція дисциплін, об’єднання що
неприпустимо. Таким чином, вивчення «Безпеки життєдіяльності»
стає ще актуальнішою в сучасних умовах та відіграє базову роль при
підготовці майбутніх фахівців економічного напряму. 

ПРИНЦИП ДІЇ ЗМІННОГО СТРУМУ 
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЛЮДСЬКИЙ ОРГАНІЗМ

Оверчук А. Ю.
IVкурс, група ПР-41, спеціальність «Переклад», 

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна», 
к.тел. (093)-508-77-10

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Актуальність теми:
На даному етапі розвитку сучасних технологій електричний

струм та основи безпеки взаємодії з ним займають одне із головних
місць та причин травмування чи навіть смертельних випадків на
робочому місці та в повсякденному житті.

Мета:
Метою дослідження є аналіз принципу дії електричного струму

та його вплив на людський організм. А також основні травми при
уражені струмом.

Основний матеріал:
Однією з особливостей ураження електричним струмом, яка

може загрожувати людині, являється відсутність зовнішніх ознак
небезпеки. Людина не може завчасно виявити цю небезпеку за допо-
могою органів чуття, побачити, почути і відчути її. Тяжкість наслідків
є другою особливістю ураження електричним струмом. Тимчасова
втрата працездатності при електротравмах, як правило тривала,
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13–15% всіх випадків виробничого травматизму припадає на елект -
ротравми зі смертельним наслідком. Третя особливість ураження
електричним струмом полягає в тому, що струм промислової частоти
10–25 мА, здатний викликати інтенсивні судоми м’язів. Внаслідок
цього настає «прикування» до струмовідвідних частин. Потерпілий
самостійно не здатний звільнитися від дії електричного струму. 

Довготривале проходження струму такої величини може при-
звести до тяжких наслідків. Дія електричного струму викликає
різку реакцію відсмикування, а у ряді випадків і втрату свідомості.
Внаслідок виникає небезпека механічного травмування через дію
електричного струму. В цьому полягає четверта особливість ура-
ження електричним струмом. Дія струму на організм людини вияв-
ляється в складних та своєрідних формах. Проходячи через організм,
струм надає теплову, механічну, біологічну та хімічну дію. Через
хімічну дію розкладається кров та інші рідини організму. Теплова
дія виявляється в опіках окремих ділянок тіла. Біологічна дія вияв-
ляється в подразненні і збудженні живих тканин організму, що суп-
роводжується мимовільними судомними скороченнями м’язів.
Механічна дія призводить до розривів тканин організму. Наслідок
ураження організму залежить від ряду факторів, зокрема: сили
струму, опору тіла людини, величини напруги, частоти та роду стру-
му, тривалості дії, а також індивідуальних особливостей людини та
навколишнього середовища. Розрізняють електротравми: місцеві
і загальні. До місцевих електротравм відносяться такі: елект ричний
опік, металізація шкіри, електричний знак (специфічне ураження
шкіри), електроофтальмія (запалення зовнішньої оболонки очей
через дію ультрафіолетових променів електричної дуги), механічні
пошкодження (розрив шкіри, вивих, переломи). Загальні електрот-
равми призводять до ураження всього організму. В залежності від
наслідків загальні електричні травми поділяються на 4 ступеня:
судомні скорочення м’язів без втрати свідомості; судомні скоро-
чення м’язів із втратою свідомості; втрата свідомості з порушенням
дихання і серцевої діяльності; стан клінічної смерті. 

Висновок:
Ураження струмом в основному несе за собою тяжке ураження

органів та шкіри людини, що призводить до часткової або повної
тимчасової втрати працездатності людини а іноді і смерті.

390

Секція 16.5 Безпека 



391

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА

Савчук В. В.
ІV курс, група ЖР-41, спеціальність «Журналістика»,

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»,
к.тел. (068)-339-56-09

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Актуальність теми:
В умовах теперішньої соціально-політичної ситуації в державі,

безпека життєдіяльності є важливим аспектом в усіх його розуміннях,
але є низка професій, до якої ці правила можуть навіть зберегти життя,
але за відсутності елементарних знань та вмінь навпаки зашкодити.

Мета:
Метою дослідження є аналіз цих правил безпеки життєдіяльності

у сучасних умовах. А також соціально-політичний процес в державі.
Основний матеріал:
Безпека журналіста є невід’ємною складовою провадження

журналістом його журналістської діяльності. А в тій ситуації, яка
склалася в сучасному медіапросторі (напади на журналістів, погро-
зи вбивствами та розправами, побиття та перешкоджання профе-
сійній діяльності журналістів, а як наслідок — підвищена небезпе-
ка для життя журналіста), це питання є вкрай важливим.

Отже, особиста безпека журналіста залежить від: його поведін-
ки в тій чи іншій небезпечній для його життя та здоров’я ситуації,
можливості правомірного самозахисту від небезпек, можливості
забезпечення себе засобами самозахисту, співпраці з правоохорон-
ними органами.

Право кожного на самозахист закріплюється Конституцією
України, а саме в ст. 27 («Кожен має право захищати своє життя
і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних пося-
гань»), а також визначено Кримінальним кодексом України (ст.ст.
36, 37) як обставини, що виключають злочинність діяння (необхід-
на оборона, уявна оборона).

Що стосується самозахисту, в кримінальному аспекті цього
питання журналісти не мають жодних преференцій з-поміж інших
осіб та є рівними з усіма особами у своїх правах, що стосуються
питань захисту від протиправних посягань.

Захищати можна (й треба) не тільки свої права та інтереси, а й
права та інтереси інших осіб, суспільства й держави.
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Самооборона може здійснюватися лише від суспільно небезпеч-
ного посягання (діяння, ознаки якого чітко передбачені чинним
Кримінальним кодексом). В КК України у випадку самозахисту таке
діяння прямо не називається злочином, оскільки залежно від суб’єк-
та злочину не кожне суспільно небезпечне діяння було б злочином
у правовому розумінні Кримінального кодексу України (наприклад,
якщо довелося оборонятися від підлітка чи неосудної особи).

Також треба зазначити, що суспільно небезпечне діяння може
бути не тільки нападом (намаганням заподіяти шкоду життю чи
здоров’ю особи, як більшість собі це уявляє), а й іншими кримі-
нально караними діями, такими як крадіжка, що переросла у гра-
біж, розбій, хуліганство чи зґвалтування.

Необхідна оборона, за Кримінальним кодексом України, — це
заподіяння особі, що чинить суспільно небезпечне посягання,
необхідної та достатньої для негайного відвернення та припинення
посягання шкоди, але при цьому не має бути перевищено межі
необхідної оборони. Останній аспект є ключовим у застосуванні
самооборони в критичній ситуації.

Також КК України визначено: особа, яка оборонялася, не під-
лягає кримінальній відповідальності у випадку її сильного душев-
ного хвилювання, викликаного безпосередньо суспільно небезпеч-
ним посяганням і у зв’язку з яким особа не мала можливості
належно оцінити відповідність своїх оборонних дій тому небезпеч-
ному посяганню та обстановці захисту, які мали місце.

Висновок:
Отже, безпека життєдіяльності журналіста є невід’ємною скла-

довою його діяльності, яка відіграє для нього важливу роль і може
навіть зберегти життя. 
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БІОРИТМИ ЯК ФАКТОРИ ПРИРОДНОГО ВІДБОРУ 
ТА АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМІВ

Співак Х. О.
ІV курс, група МК-41, спеціальність «Маркетинг»,

Інститут економіки і менеджменту Університету «Україна»,
к.тел. (097)-095-06-72

Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна»

Актуальність теми:
Використання знань про біоритми людини є важливим для

поліпшення здоров’я (хрономедицина), працездатності, виживан-
ня в екстремальних умовах.

Мета:
Дослідження полягає у вивченні загальних відомостей щодо

біоритмів людини і їх впливу на самопочуття і працездатність сту-
дентів у навчальному процесі університету.

Основний матеріал: 
Одним із принципів сучасного матеріалістичного природоз-

навства є принцип єдності організму та середовища. Складаючи
єдність із середовищем проживання, всі живі організми і системи
підпорядковані періодичним ритмам, що відображає реакції біо-
систем на ритми природи і в цілому всього Всесвіту (астрономічні,
геофізичні). «Весь рослинний і тваринний світ, а з ним і людина,
споконвіку і невпинно відчуває на собі ритмічні впливу зовнішнього
фізичного світу і одвічно відповідає на биття світового пульсу рит-
мічними пульсуючими реакціями», писав соціолог П.Я. Соколов.
Біологічні ритми — це періодично повторювані зміни інтенсивнос-
ті та характеру біологічних процесів і явищ. Біологічні ритми
закріплені на генетичному рівні і є важливими факторами природ-
ного відбору та адаптації організмів. Наявність біоритмів обумовле-
но синхронізацією біохімічних процесів в організмі. Оскільки
живий організм є ієрархічною системою, то він повинен співстав-
ляти її функціонування з синхронізацією всіх підрівнів і підсистем
не тільки в часі, але і в біологічному просторі. Така синхронізація
пов’язана з наявністю біоритмів в системі. 

Існує кілька класифікацій біоритмів. 
Адаптивні ритми (власне біоритми) — коливання з періодами,

близькими до основних геофізичних циклів, роль яких полягає
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в адаптації організму до періодичних змін зовнішнього середови-
ща. Їх частота стабільна.

Фізіологічні (робочі ритми) — коливання, що відображають
діяльність фізіологічних систем організму 3. Їх частота сильно
варіює залежно від стану організму.

Екзогенні ритми — виникають як реакція на періодичні зміни
навколишнього середовища.

Ендогенні ритми — виникають на основі саморегулюючих про-
цесів з запізнілої зворотним зв’язком, при цьому вони схильні до
впливів зовнішнього середовища, які можуть зрушувати фазу біо-
ритмів і впливати на їх амплітуду.

Ритми високої частоти (частки секунди — 30 хвилин)
Ритми середньої частоти (30 хвилин — 28 год):
Мезорітми (28 год — 7 діб)
Макрорітми (20 днів — 1 рік)
Мегарітми (десятки років)
Висновок: Таким чином, біоритми є визначальною умовою

існування живих організмів, спостерігаються на всіх рівнях органі-
зації живих систем і є адаптацією організмів до підтримання опти-
мального функціонування в умовах навколишнього середовища.

ВИГОТОВЛЕННЯ ЖОРСТКИХ ДИСКІВ 
WESTERN DIGITAL

Шарупа О. О.
IVкурс, група ДІ-41, спеціальність «Документознавство»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»,
к.тел. (096)-763-30-81

Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Актуальність теми:
В сучасному суспільстві важко уявити життя без комп’ютера який

відіграє в житті людини, в сучасну цифрову епоху важливу роль. А са -
ме розробка програмного забезпечення, створення документів,
ремонт бортових комп’ютерів, створення документів, обробка ін -
формації і передача її за допомогою інтернет мережі та електронної
пошти на великі відстані. Але вся ця інформація має бути збереже-
на на носію, а саме на жорсткому диску, в моїй доповіді буде йтися
про фабрику в Тайланді під назвою Western Digital яка є одним із
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перших масових виробників жорстких дисків які найчастіше вико-
ристовуються в стаціонарних і портативних ПК.

Мета: 
Метою дослідження є, розповісти, як відбувається складання на

фабриці жорсткого носія інформації, які рівні чистоти, механіза ції,
та регламенту правил існують на фабриці для працівників і відвіду-
вачів, для створення та повного збирання жорстких дисків, та за -
стосування їх для домашніх комп’ютерних систем. 

Основний матеріал:
Спеціальна автоматизована система контролю якості дозволяє

централізовано відстежувати всі вироби і поточний рівень робіт.
Під час огляду таїландських фабрик WD з’ясувалося, що середній
вік їх персоналу — близько 22 років. Як пояснив один з місцевих
керівників, це аж ніяк не означає, що з віком люди гірше працюють
і їх звільняють. Просто заводи WD були запущені відносно недавно,
тому і співробітники здебільшого молоді, хоча трапляються праців-
ники і явно за 30. До речі, переважна більшість працівників в цехах —
це жінки. На думку місцевих керівників, вони значно краще справ-
ляються з одноманітною працею, ніж чоловіки. Частина виробни-
чих потужностей працює в тризмінному режимі по 7–8 годин на
зміні, а частина — по 12-годинним змінах, як на багатьох амери-
канських і європейських мікроелектронних підприємствах.

При погляді на виробничі цехи (більшість з них — це «чисті
кімнати») вражає не тільки насиченість (я б навіть сказав — скуп-
ченість) спеціальної сучасною технікою — автоматами і напівавто-
матами, — але й те, що майже у кожного з них сидить або стоїть
власний оператор (а то і по два), тобто кількість одиниць ручної
праці часом не менше, ніж автоматичного. Наприклад, в трьох скла-
дальних цехах однієї з фабрик WD (по виробництву блоків головок
для дисків) працює понад 12 000 чоловік! На моє запитання, чому б
частину з цих рутинних операцій не доручити спеціальним автома-
там і звільнити людей (автоматизація, як відомо, дозволяє зробити
виробництво більш вигідним), була відповідь, що посадити «по дів-
чинці» в місцевих умовах виявляється дешевше.

Для дотримання чистоти виробництва і виключення інших
забруднювальних людських чинників персонал проходить на завод
і виходить з нього через спеціальні пункти контролю (оснащені
металошукачами), причому без верхньої (курного за визначенням)
одягу. Для входу відвідувачів на фабрики WD обов’язкове змінне
взуття або бахіли поверх звичайного взуття.
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WD ретельно дбає і про навколишнє середовище — виробниц-
тво на заводах WD в Тайланді відповідає всіляким вимогам і серти-
фікатам контролю якості. Поруч з цехами розташовуються громад-
ські їдальні, куди дружними рядами ходять співробітники в строго
відведений для цього час. 

Висновок:
В сучасному світі жорсткі диски використовуються в набагато

більшому кругу електроніки, але я хотів звернути увагу слухача
тільки на ту галузь використання з якою ми стикаємось і користує-
мось кожен день. Існують різні типи дисків і виробників, і люди
можуть вибрати: надійність, швидкість, довгий період роботи, для
специфічної апаратури. Все залежить від того для яких типів вико-
ристання і режиму роботи потрібен носій.
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