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БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ 

УДК:612.017.1:591.481.1:616 

Н.М. Грегірчак, 
канд. техн. наук, 
О.П. Бабій 
Національний університет 
харчових технологій 
Є.Г. Шпак, м. н. с. 
Інститут експериментальної 
патології, онкології та 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
ПРОТИПУХЛИННИХ ВАКЦИН 
НА ОСНОВІ КУРЯЧИХ 
ЕМБРІОНАЛЬНИХ БІЛКІВ 
ТА БІЛОКВМІСНИХ МЕТАБОЛІТІВ 
BACILLUS SUBTILIS B-7025 

радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НА КЛІТИННУ ЛАНКУ ІМУНІТЕТУ 
У МИШЕЙ З КАРЦИНОМОЮ 
ЛЕГЕНІ ЛЬЮЇС 

На моделі Карциноми легені Льюіса вивчали протипухлинну активність 
ксеногенних і гомологічних вакцин виготовлених на основі білоквмісних продуктів 
життєдіяльності Bacillus subtilis B-7025 з молекулярною масою 18,5 та 70 кДа. 
Був виявлений звязок між динамікою росту пухлин у мишей, імунізованих препа-
ратами вакцин, та цитотоксичною активністю лімфоцитів та макрофагів. Резуль-
тати роботи являються основою для подальших досліджень впливу вакцини на 
гуморальну ланку імунітету та можливості створення протипухлинної препара-
тів на основі даних глікопротеїдів та курячих ембріональних білків. 

Ключові слова: ад'юванти, протипухлинні аутовакцини, пухлиноасоційовані 
антигени, карцинома легені Льюіса, проліферація, апоптоз. 

Терапія пухлин є складною, а при злоякісних формах, не завжди вирішуваною 
проблемою. Одним з головних методів боротьби з нею є використання хіміотерапії, 
яке передбачає прямий цитотоксичний вплив на патологію. Впровадження в онкологічну 
практику різних схем комбінованого та комплексного лікування із застосуванням нових 
хіміопрепаратів дозволило підвищити ефективність традиційних методів і домогтися, 
в окремих випадках, повної ремісії, що, однак, не змінило ситуації в цілому. Показники 
загальної смертності від раку практично не знизилися, при цьому, значну питому 
вагу займають метастатичні форми захворювання [1,3,5]. Часто загибель хворого, на 
тлі успішно вилікуваного первинного пухлинного вузла, обумовлена метастазами, які 
вже існують на момент постановки діагнозу. Тобто, в переважній більшості випадків, 
системна хіміотерапія, що застосовується для запобігання і контролю метастазів, не 
призводить до бажаного ефекту [2,3]. 

Існуюче положення ставить перед дослідниками складну задачу з пошуку 
принципово нових методів і схем лікування злоякісних новоутворень. В останні роки 
зростає інтерес дослідників до методів біотерапії, а саме імунотерапії онкологічних хворих 
[3]. Остання має кілька напрямків, у тому числі використання цитокінів, моноклональних 
антитіл та специфічних протипухлинних вакцин. Використання протипухлинних вакцин 
є дуже перспективним, основане на використанні пухлинно асоційованих антигенів (ПАА), 
яке базується на формуванні специфічних реакцій протипухлинного імунітету. Слід 
зазначити, що більшість пухлин антигенів мають низьку імуногенність, що призводить 
до необхідності пошуку різних способів підвищення ефективності протипухлинних 
вакцин [4]. Одним із шляхів підвищення імунної відповіді на антигени є використання 
адювантів, спектр яких є досить широким. Тим не менш, вплив ад'ювантів на 
імуногенність пухлинних антигенів і динаміку неспецифічних і специфічних 
протипухлинних відповідей залишається все ще не визначеним. 

© Н.М. Грегірчак, О.П. Бабій, Є.Г. Шпак , 2012 
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Раніше, основне завдання вчених, як і вивчали допоміжні речовини було вико-
ристовувати їх для стимуляції гуморального імунітету. Адюванти були включені до 
складу протиінфекційних вакцини або використовувались у тварин для індукції синтезу 
імуноглобуліну. Було виявлено, що багато з них здатні стимулювати клітинний імунітет 
і підходять для використання в якості частини протипухлинних вакцин. Тим не менш, 
вплив допоміжних речовин на імуногенність ПАА та динаміку неспецифічних і 
специфічних протипухлинних відповідей залишається відкритим [5] 

У попередніх дослідженнях впливу імунізації тварин пухлиноносіїв вакцинами 
на основі курячих ембріональних білків та адювантів різного біологічного походження 
було показано, що серед усіх запропонованих речовин найкращими імуромодулю-
ючими властивостями володіють білоквмісні метаболіти В. subtilis B-7025 з молеку-
лярною масою 18,5 та 70 кДа. Тому саме ці компоненти з фільтрату культуральної 
рідини В. subtilis B-7025 були обрані нами для подальших досліджень на експери-
ментальній моделі карциноми легені Льюїс. 

Дослідження впливу протипухлинних вакцин на основі курячих ембріональних 
білків та білоквмісних метаболітів Bacillus subtilis B-7025 на клітинну ланку імунітету 
у мишей з карциномою легені Льюїс 

В експерименті були використані самці мишей Balb / с лінії 2 — 2,5 місяці, 
та середньою масою 18 — 20 г, отримані з віварію Інститут експериментальної патоло-
гії, онкології і радіобіології НАН України. В якості моделі пухлинного росту була 
використана карцинома легень Льюїсу . 

I II I I I IV V V I V I I V I I I I X X X I 

Г р у п и т в а р и н 

Рис.ї. Вплив імунізації протипухлинними вакцинами на показники цитотоксичної 
активності лімфоцитів імунізованих мишей із карциномою легені Льюїс на 34 добу 

після перещеплення пухлинних клітин (n=10 у кожній групі). 
A. Тварини без хірургічного видалення пухлини: I — невакциновані тварини; 

III, IV — групи тварин, імунізовані вакциною на основі ПК та БМ В. subtilis B-7025 
з молекулярною масою 18,5 або 70 кДа, відповідно; V, VI — групи тварин, імуні-
зовані вакциною на основі КЕБ з БМ В. subtil is B-7025 з молекулярною масою 18,5 
або 70 кДа, відповідно. 

Б. Тварини, я к и м проводили хірургічне видалення пухлини: II — контрольна 
група тварин з проведеною операцією; VII, VIII — групи тварин, імунізовані вак-
циною на основі ПК та БМ В. subt i l i s B-7025 з молекулярною масою 18,5 або 
70 кДа, відповідно; IX, X — групи тварин, імунізовані вакциною на основі КЕБ з 
БМ В. subtil is B-7025 з молекулярною масою 18,5 або 70 кДа, відповідно. 

B. XI — інтактні тварини 

Примітка : * — р < 0 , 0 5 у порівнянні з контролем пухлинного росту, ** — p < 0 , 0 5 у порівнянні 
з контролем операції БМ — білоквмісний метаболіт, ПК — пухлинні клітини карциноми легені Льюїс 
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Для індукції пухлин, клітини карциноми легені Льюїс вводили внутріш-
ньом'язево (в/м) в праву задню кінцівку в дозі 1Ч106 кл / мишу в 0,3 мл фізичного 
розчину всім групам тварин, крім інтактної. 

Тварини були розділені на 10 груп по 10 тварин у кожній. Мишам груп II, VII, 
VIII, IX, X під ефірним наркозом хірургічно видаляли пухлини. Вакцинацію мишей 
проводили двічі з інтервалом в 2 діб підшкірно в об'ємі 0,3 мл і в концентрації вакцини 
0,3 мг / мл. Імунологічні показники вимірювали на 34-у добу після перещеплення ПК. 

Вакцини виготовляли за стандартною методикою розробленою Затулою [44]. 
До курячого ембріонального екстракту білка в концентрації 0 ,3 мг / мл була додана 
необхідна концентрація ад'ювантів. Після змішування компонентів суміш інкубували 
в термостаті протягом двох годин при температурі +37 °С. 

Імунологічне обстеження тварин включало: визначення цитотоксичної актив-
ності та антитілозалежної цитотоксичної активності лімфоцитів і макрофагів, коопера-
тивної цитотоксичної активності ефекторних клітин; кооперативної антителозави-
симой клітинної цитотоксичності лімфоцитів і макрофагів; імуноферментний аналіз 
освічених специфічних антитіл. 

При визначенні цитотоксичної активності лімфоцитів (рис.1) було встановлено, 
що у мишей з карциномою легені Льюїс, використання вакцини на основі КЕБ у 
сукупності з білоквмісними метаболітами В. subtilis B-7025 з молекулярною масою 
70 кДа ( група VI) значно підвищує даний показник на 11,19±0,26 %, у порівнянні 

I II III IV V V I V I I V I I I IX X XI 

Г р у п и т в а р и н 

Рис. 2. Вплив імунізації протипухлинними вакцинами на показники цитотоксичної 
активності макрофагів імунізованих мишей з карциномою легені Льюїс на 34 добу 

після перещеплення пухлинних клітин (n=10 у кожній групі). 
A. Тварини без хірургічного видалення пухлини: I — невакциновані тварини; 

III, IV — групи тварин, імунізовані вакциною на основі ПК та БМ В. subti l is B-7025 
з молекулярною масою 18,5 або 70 кДа , відповідно; V, VI — групи тварин, імуні-
зовані вакциною на основі К Е Б з БМ В. subt i l is B-7025 з молекулярною масою 18,5 
або 70 кДа , відповідно. 

Б. Тварини, я к и м проводили хірургічне видалення пухлини: II — контрольна 
група тварин з проведеною операцією; VII, VIII — групи тварин, імунізовані вакци-
ною на основі ПК та Б М В. subt i l is B-7025 з М.М. 18,5 або 70 кДа , відповідно; IX, 
X — групи тварин, імунізовані вакциною на основі К Е Б з БМ В. subt i l is B-7025 з 
М.М. 18,5 або 70 кДа , відповідно. 

B. XI — інтактні тварини 

Примітка : * — р < 0 , 0 5 у порівнянні з контролем пухлинного росту, ** — p < 0 , 0 5 у порівнянні 
з контролем операції БМ — білоквмісний метаболіт, ПК — пухлинні клітини карциноми легені Льюїс 
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з контролем пухлинного росту (24,84±0,0642 %). Підвищення цитотоксичної 
активності лімфоцитів також спостерігали у груп мишей III та V на 3,67±3,638 та 
на 4,25±3,505 % відповідно. При імунізації прооперованих мишей вакцинами, на 
основі пухлинних клітин та білоквмісного метаболіту В. subtilis B-7025 з 
молекулярною масою 18,5 або 70 кДа, КЕБ у сукупності з білоквмісними метаболітами 
В. subtilis B-7025 з молекулярною масою 18,5 кДа, спостерігали позитивний вплив 
на цю ланку імунітету у порівнянні з контролем проведеної операції. 

Отже, за значеннями цитотоксичної активності лімфоцитів можна зробити 
висновок, що у мишей з пухлинами найкраще стимулює вказаний показник вакцина, 
яка складається з КЕБ та білоквмісного метаболіту В. subtilis B-7025 з молекулярною 
масою 70 кДа. У мишей з видаленими пухлинами найбільш ефективним є 
застосування вакцини — КЕБ з білоквмісними метаболітами В. subtilis B-7025 з 
молекулярною масою 18,5 кДа. Дані результати, мають першочергове значення у 
блокуванні пухлинного процесу. 

Дослідження цитотоксичної активності макрофагів (рис.2) показало, що 
переважно у мишей всіх груп відбувалось стимулювання цитотоксичної активності 
макрофагів. Особливо спостерігалось підвищення рівня цитотоксичності макрофагів, 
порівняно з контролем пухлинного росту (25,72±0,11 %), у мишей груп III та V на 
9,53±0,08 % та на 8,64±0,13 % відповідно, де використовувались вакцини на основі 
білоквмісного метаболіту В. subtilis B-7025 з молекулярною масою 18,5 кДа, як з 
пухлинними клітинами так і курячими ембріональними білками у складі. У випадку 
хірургічного видалення пухлини, найбільші показники спостерігали у групі X 
(42,46±1,66 %). Після видалення пухлини та застосування вакцини на основі 
пухлинних клітин та білоквмісного метаболіту В. subtilis B-7025 з молекулярною 
масою 18,5 кДа, реєстрували зменшення показників цитотоксичної активності 
макрофагів у порівнянні з контрольними тваринами після операції на 3,45±0,13 %. 
Отже, в групі X спостерігали найвищі показники цитотоксичності. 

За показниками цитотоксичної активності макрофагів можна встановити, що 
застосування вакцин, до складу яких входять білоквмісний метаболіт В. subtilis B-
7025 з молекулярною масою 18,5 кДа як із пухлинними клітинами, так і з курячими 
ембріональними білками у своєму складі, призводять до значної позитивної модуляції 
макрофагів. При хірургічному видаленні пухлини, найбільш ефективними виявилось 
застосування вакцини на основі КЕБ у сукупності з білоквмісним метаболітом В. subtilis 
B-7025 з молекулярною масою 70 кДа (група X), тоді як негативний вплив на даний 
показник спостерігали при використанні вакцини, яка складається з пухлинних клітин 
та білоквмісного метаболіту В. subtilis B-7025 з молекулярною масою 18,5 кДа. 

Висновки. У мишей з карциномою легені Льюїс застосування вакцини на 
основі курячих ембріональних білків та білоквмісного метаболіту В. subtilis B-7025 з 
молекулярною масою 18,5 кДа сприяє посиленню клітинної цитотоксичності 
лімфоцитів в 2 рази та макрофагів в 1,5 рази, порівняно з відповідними показниками 
контрольних тварин з пухлинами. Показано, що найбільш ефективною щодо впливу 
на клітинну фракцію імунної системи у прооперованих мишей з карциномою легені 
Льюїс була вакцина на основі курячих ембріональних білків та білоквмісного 
метаболіту В.subtilis B-7025 з молекулярною масою 70 кДа. Це виражалось у зростанні 
цитотоксичної активності макрофагів у 2 рази, порівняно з відповідними показниками 
контрольних тварин з хірургічно видаленою пухлиною. 
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H.H. Грегирчак, О.П. Бабий, 
Е.Г. Шпак 

Исследование влияния противоопухолевых вакцин на основе куриных 
эмбриональных белков и белок содержащих метаболитов Bacillus subtilis B-7025 

на клеточное звено иммунитета у мышей с карциномой легкого льюис 
На модели карциномы легкого Льюиса изучали противоопухолевую активность 

ксеногенных и гомологичных вакцин изготовленных на основе белок содержащих 
продуктов жизнедеятельности Bacillus subtilis B-7025 с молекулярной массой 18,5 
и 70 кДа. Была обнаружена связь между динамикой роста опухолей у мышей, имму-
низированных препаратами вакцин, и цитотоксической активностью лимфоцитов 
и макрофагов. Результаты работы являются основой для дальнейших исследований 
влияния вакцины на гуморальное звено иммунитета и возможности создания проти-
воопухолевых препаратов на основе данных гликопротеидов и куриных эмбрио-
нальных белков. 

Ключевые слова: адьюанты, противоопухолевые вакцины, опухоль ассоциро-
ваные антигены, Карцинома легких Левиса, пролиферация, апоптоз. 

N. Grehirchak, O. Babiy, 
E. Shpak 

Research of influence of anticancer vaccines based on chick embryonic 
proteins and protein containing metabolites Bacillus subtilis B-7025 on cellular 

immunity in mice with Lewis lung carcinoma 
Antitumor activity of xenogeny and homologous vaccines prepared with the use 

of protein containing metabolites of Bacillus subtilis B-7025 with molecular weight 
18.5 and 70 kDa were studied on Lewis lung carcinoma. The relation of tumour growth 
dynamics in mice that received vaccines injections with cytotoxic activity of 
lymphocytes and macrophages was revealed. It is shown that the most effective vaccine 
in influencing cellular fraction of the immune system operated mice with Lewis lung 
carcinoma wasthe one based on chicken embryonic protein and metabolite B.subtilis 
B-7025 with molecular weight 70 kDa. Those results can be used for further studies of 
the impact on humoral immunity and for potential production of anticancer vaccines 
based on glycoproteins and chicken embryonic proteins. 

Key words: adjuvants, cancer vaccines, tumour associated antigens, Lewis lung 
carcinoma, proliferation, apoptosis. 
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Національний університет " " 
харчових технологій, Київ ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ 
Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук «ПРОПОЦИД» 
Національний фармацевтичний 
університет, Харків 

Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки 
під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичної дії 
екстрактивних речовин настойки прополісу з сульфаніламідом, у дослідах in vitro. 
Встановлено, що досліджуваний препарат виявляє виражену антимікробну дію. 
Присипка з настойкою прополісу і стрептоцидом з умовною назвою «<Пропоцид» 
за рівнем антимікробної активності перевищує препарат «<Puder propolisovi 3 %» 
відносно культур Staphylococcus aureus і Pseudomonas aeruginosa, еквівалентна їй 
відносно культур Bacillus subtilis і гриба Candida albicans, і поступається відносно 
культури Escherichia coli. 

На основі одержаних результатів доведено взаємопідсилення антимікробної 
дії фенольних сполук з настойки прополісу зі стрептоцидом за рахунок суми 
ефектів даних діючих речовин у складі лікарської форми, та обґрунтовано найбільш 
оптимальний склад препарату. 

Ключові слова: антимікробна активність, препарати прополісу, фенольні 
сполуки, сульфаніламіди, дерматологія 

Дерматологія як наука має особливе значення для людини. Шкіра становить 
1/6 частину людського тіла, визначає його естетику, забезпечує захист від впливів 
зовнішнього середовища. Шкіра є органом, чутливим до впливу зовнішніх факторів 
навколишнього середовища, а також до змін у органах та системах організму, 
викликаних патологічними процесами, а шкірні захворювання спричиняють не лише 
фізичні, але й моральні страждання, впливають на психіку, навіть можуть приводити 
до інвалідності. Численні екзогенні та ендогенні впливи можуть ускладнювати меха-
нізми розвитку шкірних захворювань, подовжувати тривалість перебігу і сприяти 
хронізації процесу. Це вимагає комплексного підходу до лікування: використання 
препаратів, які виявляють протизапальну дію, сприяють прискоренню процесів клі-
тинної регенерації, та лікарських форм з необхідними технологічними властивостя-
ми: застосовуваний лікарський препарат повинен легко наноситися, забезпечувати 
поступову адсорбцію ексудату, не пересушуючи здорові тканини й не порушуючи 
процеси грануляції та епітелізації пошкоджених тканин [2, 3]. 

Арсенал дерматологічних препаратів для зовнішнього застосування — один з 
динамічних сегментів фармацевтичного ринку України, який нараховує понад 
170 найменувань. 

Аналіз літературних джерел медичного напрямку за кілька останніх років 
свідчить про збільшення кількості хворих на хронічні дерматити, до того ж, за рівнем 
витрат на лікування вони займають четверте місце у світі серед інших хронічних 
захворювань. Подібні хвороби не тільки забезпечують масу естетичних незручностей, 
але й руйнують шкірний покрив, порушуючи тим самим його природні функції — 
захисну, імунну, рецепторну, терморегулюючу та обмінну [4]. 

Важливе значення у лікуванні хронічних дерматологічних захворювань має 
раціонально підібрана, відповідно до сучасних медичних підходів зовнішня терапія. 
© О.Є. Макарова, Л . Ф . Сілаєва, 2012 
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Перспективним напрямком її покращення виступає створення комбінованих лікарських 
форм, які виявляють вплив на різні етапи протікання патологічного процесу. 

Актуальність цілеспрямованого пошуку нових засобів та створення нових 
ефективних препаратів, зокрема на основі природної сировини з низькою токсичністю 
та комплексною дією, обумовлена зростаючими вимогами сучасної терапії дермато-
логічних захворювань. Перспективним класом речовин у цьому відношенні є фенольні 
сполуки, що входять до хімічного складу настойки прополісу. їх застосування у 
дерматології засноване на властивостях, в основі яких полягає механізм антиокси-
дантної дії (уловлення вільних радикалів та зв'язування іонів металів). Біофлаво-
ноїди — група гідрофільних речовин рослинного походження, які мають схожу будову 
(дифенольне кільце). Протизапальна та репаративна активність їх виявляється за 
рахунок того, що при місцевому впливі утворюються нерозчинні комплекси з білками, 
які утворюють на поверхні ушкодженої тканини найтоншу плівку, що захищає чутливі 
нервові закінчення від подразнюючої дії продуктів розпаду та у кінцевому рахунку 
пом'якшує больові відчуття. Крім того, фенольні сполуки сприяють звуженню 
патологічно розширених кровоносних судин, послаблюючи ексудативну фазу запаль-
ного процесу, проникаючи всередину клітин крізь мембрани, приймають участь у 
процесах перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), впливаючи тим самим на щільність 
мембран, а також вступають у взаємодію з білками у клітинному соку, викликаючи 
їх осадження [2, 7]. 

За рахунок комбінації природних речовин з іншими ефективними лікарськими 
субстанціями можливо досягти підсилення їх лікувальних властивостей. У розроб-
леній нами лікарській формі природні фенольні сполуки поєднуються з сульфані-
ламідом. Стрептоцид традиційно застосовується медициною як антимікробний засіб 
для лікування і профілактики ранових інфекцій. Механізм його антимікробної дії 
полягає у руйнуванні процесів асиміляції мікробною клітиною «ростових факторів», 
що блокує біохімічні системи, призначені для зв'язування ПАБК, чим порушується 
обмін речовин і як наслідок призупиняється ріст та розмноження мікроорганізмів. 

Поєднання у складі присипки настойки прополісу та стрептоциду дозволяє 
отримати більш виражений антимікробний ефект. Даний феномен можна пояснити 
різноспрямованою дією на мікробну клітину: блокуванням біохімічних систем, приз-
начених для зв'язування п-амінобензойної кислоти (ПАБК) з боку стрептоциду, та 
взаємодією фенольних сполук настойки прополісу з білками мікробної клітини за 
типом ефекту дубильних речовин, що призводить до коагуляції білку, і таким чи-
ном — до взаємопідсилення антимікробного ефекту сульфаніламідного засобу та 
суми фенольних сполук екстрактивних речовин прополісу. 

Розроблена нами присипка призначена для усунення проблем дерматологічного 
характеру, лікування екзем, попрілостей, запальних і гнійно-запальних процесів, 
гнійничкових висипів на шкірі, які супроводжуються проявами гіперемії та набряку 
тканин або існує вірогідність їх вторинного інфікування [8]. Відібрані нами зразки 
присипки були піддані дослідженням, метою яких було наступне: 

- визначення антимікробної активності експериментальних зразків присипки 
з настойкою прополісу та стрептоцидом; 

- обґрунтування оптимального складу препарату за мікробіологічними показ-
никами; 

- порівняльна оцінка спектру та рівня антимікробної активності найбільш 
перспективного за отриманими результатами досліджень зразка з препаратами специ-
фічного призначення — «Puder propolisovy 3 %», який містить сухий екстракт пропо-
лісу (виробництва «Apipol farma», Польща), та «Дитячої присипки» («Лубнихім-
фарм», Україна). 

На фармацевтичному ринку України майже відсутні дитячі присипки, які б 
виявляли лікувальну дію, окрім того, присипки в аптечних мережах реалізуються 
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як парафармацевтичні товари, а не лікарські засоби. Тому в якості препарату порів-
няння нами була обрана «Дитяча присипка», зареєстрована в Україні як лікарський 
препарат, а не косметичний засіб для гігієнічного догляду за шкірою. 

Дослідні зразки, розроблені нами і представлені в таблиці 1, відрізняються 
між собою кількісним співвідношенням діючих та допоміжних речовин. їх антимік-
робну активність вивчали загальноприйнятим у мікробіологічній практиці методом 
дифузії в агар, використовуючи як тест-штами еталонні мікроорганізми з американ-
ської типової колекц і ї культур : S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922, 
P. aeruginosa ATCC 27853, B. subtilis ATCC 6633, C. albikans ATCC 885-653 [5, 6, 9]. 
Цей метод ґрунтується на здатності активно діючих речовин дифундувати в агарове 
середовище, попередньо засіяне досліджуваною тест-культурою мікроорганізмів. Для 
проведення експерименту використовували однодобові культури вищезазначених 
мікроорганізмів, вирощених на твердих поживних середовищах — м'ясо-пептонному 
агарі на переварі Хоттінгера, який містить 120 мг амінного азоту (для вирощування 
бактерій), та щільному середовищі Сабуро (для C. аlbikans) [1, 5, 6, 9]. 

Tаблиця 1. Порівняльна характеристика антимікробної активності 
експериментальних зразків присипки «Пропоцид» з препаратами 
специфічного призначення 

№ 
п / п 

Вміст речовин, г 
Діаметр зон затримки росту мікроорганізмів, мм 

№ 
п / п 

Вміст речовин, г № 
п / п Зразок Вміст речовин, г 

S. a u r e u s E. coli P . aeru- B. C. 
№ 

п / п S. a u r e u s E. coli ginosa subti l is albicans 
1 № 1 настойки прополісу 20,0 мл 

стрептоциду10,0 
аеросилу 1,0 
цинку оксиду 20,0 
тальку 68,2 

19,0+0,1 19,0+0,1 20,0+0,1 19,0+0,1 20,0+0,1 

2 №1А настойки прополісу 20,0 мл 
аеросилу 1,0 
цинку оксиду 20,0 
тальку 78,2 

16,0+0,1 13,0+0,1 14,0+0,1 16,0+0,1 16,0+0,1 

3 № 1 Б стрептоциду 10,0 
аеросилу 1,0 
цинку оксиду 20,0 
тальку 69,0 

17,0+0,1 17,0+0,1 17,0+0,1 17,0+0,1 15,0+0,1 

4 №2 настойки прополісу 20,0 мл 
стрептоциду 10,0 
тальку 89,2 

18,0+0,1 16,0+0,1 16,0+0,1 17,0+0,1 18,0+0,1 

5 №2А настойки прополісу 20,0 мл 
тальку 99,2 

15,0+0,1 13,0+0,1 14,0+0,1 15,0+0,1 16,0+0,1 

6 № 2 Б стрептоциду 10,0 
тальку 90,0 

16,0+0,1 15,0+0,1 15,0+0,1 14,0+0,1 15,0+0,1 

7 P u d e r 
propoli-

sovy 3 % 

екстракту прополісу 3,0 
тальку 97,0 

20,0+0,1 19,0+0,1 18,0+0,1 19,0+0,1 20,0+0,1 

8 Дитяча 
присип-

к а 

крохмалю 20,0 
цинку оксиду 10,0 
тальку 70,0 

12,0+0,1 12+0,1 12+0,1 12+0,1 12+0,1 

Примітка: n = 5, Р = 95 %. 

Розплавлене поживне середовище (10 мл) розливали тонким шаром у чашки 
Петрі однакового діаметру, після застигання на ньому розміщували на рівній відстані 
один від одного стерильні циліндрики з нержавіючою сталі діаметром 8 мм. Заливали 
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розплавлений та охолоджений до 45 °С верхній шар поживного середовища (15 мл) з 
внесеною в нього відповідною культурою мікроорганізму. Мікробне навантаження 
складало 500 тис. мікробних клітин в 1 мл агару для бактерій та 25 тис. мікробних 
клітин в 1 мл середовища — для гриба Candida. Після застигання агару стерильним 
пінцетом виймали циліндри і в утворені лунки вносили досліджувані зразки препарату. 
Чашки Петрі інкубували в термостаті протягом 24 годин при 37 °С з посівами бактерій, 
та при 24 °С — з посівами гриба Candida, після чого визначали рівень антимікробної 
активності за діаметром зон затримки росту тест-мікроорганізмів (мм) навколо лунок 
із внесеними зразками. Результати оцінювали за наступною шкалою: 

- діаметр зони затримки росту досліджуваного мікроорганізму менше 14 — 
15 мм — стійкий до впливу препарату штам; 

- у межах 15 — 18 мм — слабо чутливий до впливу препарату штам; 
- діаметр зони затримки росту досліджуваного мікроорганізму більше 18 мм — 

чутливий до впливу препарату штам. 
Для кожного зразка дослідження проводили у шестикратних повторах відносно 

кожної з використаних тест-культур. Статистичну обробку отриманих результатів 
дослідження здійснювали за критерієм Стьюдента (Р<0,5). З метою наукового 
обґрунтування доцільності поєднання стрептоциду з настойкою прополісу й доведення 
їх синергізму, нами були додатково виготовлені по два варіанти досліджуваних 
зразків, з виключення однієї з основних діючих речовин — настойки прополісу (зразок 
№1Б, та №2Б), та стрептоциду (зразок №1А, та №2А). 

Як свідчать одержані результати, зразки виявили антимікробну дію відносно 
використаних тест-штамів, але найбільш виражений рівень ефекту спостерігався у 
зразка № 1. Це може пояснюватися наступним: введення до складу зразка 
антифрикційної речовини аеросилу сприяє розрихленню суміші, підвищенню 
сипкості маси, а за рахунок нейтралізації заряду на поверхні часток, знижується 
адгезивність і зчеплення часток між собою, тим самим покращується розподілення 
часток присипки по поверхні і вивільнення діючих речовин, що як наслідок 
опосередковано сприяє підвищенню антимікробної активності препарату. Виключення 
стрептоциду зі складу препарату призвело до зниження антимікробної активності 
відносно культур бактерій застосованих тест-штамів S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis 
та гриба C. albicans. У той же час звертає на себе увагу те, що зразок зі стрептоцидом 
без настойки прополісу значно поступається за рівнем антимікробної активності 
зразку №1 відносно всіх використаних тест-штамів, проте перевищує за активністю 
зразок № 1А, який містить тільки настойку прополісу в якості діючої речовини. 

Результати порівняльного вивчення спектру та рівня антимікробної активності 
найбільш перспективного складу присипки «Пропоцид» (зразок №1) та препаратів 
специфічного призначення — «Дитячої присипки» та присипки з прополісом «Puder 
propolisovy 3 %» свідчать, що присипка «Пропоцид» за рівнем антимікробної 
активності дещо поступається препарату порівняння «Puder propolisovy 3 %» відносно 
культур E. coli, B. subtilis, C. Albikans, за виключенням більш вираженої активності 
по відношенню до культури P. aeruginosa. В умовах експерименту «Дитяча присипка» 
не виявила антимікробної активності. 

Порівняльне вивчення спектру та рівня антимікробної активності складів №1 
та №2 показало, що наявність у складі зразка №1 аеросилу сприяє кращому 
вивільненню діючих сполук і тим самим підвищенню антимікробного ефекту 
препарату, про що свідчать більш виражені зони затримки росту мікроорганізмів. 

Враховуючи той факт, що сульфаніламідним препаратам іноді притаманні 
побічні ефекти (порушення кровотворення, зміна картини крові, можливий 
негативний вплив на функції печінки та нирок при тривалому застосуванні), нами 
розглянута доцільність зменшення його вмісту у препараті. З метою вибору зразка з 
мінімальним вмістом стрептоциду але збереженням вираженого антимікробного 
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ефекту поряд з необхідними фармакологічними властивостями, нами було виготовлено 
кілька складів присипки з різним вмістом стрептоциду. Результати досліджень 
наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 Порівняльний аналіз антимікробної активності зразків 
з різним вмістом стрептоциду 

№ 
п / п Зразок Вміст речовин, г 

Діаметр зон затримки росту мікроорганізмів, мм 
№ 

п / п Зразок Вміст речовин, г 
S. a u r e u s E. coli P. aeru-

ginosa 
B. 

subti l is 
C. 

albicans 
1 А настойки прополісу 20,0 мл 19,0+0,1 17,0+0,1 18,0+0,1 19,0+0,1 19,0+0,1 

стрептоциду 10,0 
аеросилу 1,0 
цинку оксиду 20,0 
тальку 68,2 

2 Б настойки прополісу 20,0 мл 19,0+0,1 16,0+0,1 17,5+0,1 19,0+0,1 19,0+0,1 
стрептоциду 5,0 
аеросилу 1,0 
цинку оксиду 20,0 
тальку 73,2 

3 В настойки прополісу 20,0 мл 16,5+0,1 14,5+0,1 15,5+0,1 16,0+0,1 16,0+0,1 
стрептоциду 2,0 
аеросилу 1,0 
цинку оксиду 20,0 
тальку 73,2 

Примітка: n = 5, Р = 95 %. 

Як свідчать представлені результати досліджень, за рівнем антимікробного 
ефекту не виявлено суттєвої різниці між складами з вмістом стрептоциду 5,0 г 
(5 %) та 10,0 г (10 %) на 100,0 г препарату відносно культур E. coli, B. subtilis та 
C. albicans, за виключенням більш вираженого ефекту складу з вмістом стрептоциду 
10,0 г (10 %) по відношенню до культур S. а^е^ та P. aeruginosa. Зразок з вмістом 
стрептоциду 2,0 г (2 %) показав знижений рівень антимікробної активності по відно-
шенню до усіх використаних культур, що дозволяє зробити висновок про недоцільність 
зниження вмісту стрептоциду до 2 %, оскільки зменшується антимікробна активність 
і лікувальний ефект. 

Таким чином, виходячи з результатів досліджень можна стверджувати, що 
поєднання двох діючих речовин різної природи в одній лікарській формі дозволяє 
досягти більш повного й вираженого ефекту за рахунок різного механізму впливу на 
мікробну клітину. 

Висновки 
1. Експериментальні зразки з настойкою прополісу і стрептоцидом проявляють 

широкий спектр антимікробної дії. 
2. Введення до складу присипки з настойкою прополісу стрептоциду сприяє 

підвищенню антимікробної дії препарату за рахунок суми ефектів. 
3. Присипка з настойкою прополісу і стрептоцидом з умовною назвою «Про-

поцид» за рівнем антимікробної активності перевищує препарат «Puder propolisovi 
3 %» відносно культур Staphylococcus aureus і Pseudomonas aeruginosa, еквівалентна 
їй відносно культур Bacillus subtilis і гриба Candida albicans, і поступається відносно 
культури Escherichia coli. 

4. За мікробіологічними показниками обґрунтовано оптимальний склад при-
сипки: настойки прополісу 20 мл; стрептоциду 10,0 г; аеросилу 1,0 г; цинку оксиду 
20,0; тальку 68,2 г. 
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О.Е. Макарова, Л.Ф. Силаева 
Изучение антимикробной активности экспериментальных 

образцов препарата «пропоцид» 
Проведено изучение антимикробной активности экспериментальных образцов 

присыпки под условным названием «<Пропоцид» на основе комбинации фармакотерапев-
тического действия экстрактивных веществ настойки прополиса и сульфаниламида, 
в опытах in vitro. Установлено, что исследуемый препарат оказывает выраженное 
антимикробное действие. Присыпка с настойкой прополиса и стрептоцидом под услов-
ным назанием «<Пропоцид» по уровню антимикробной активности превышает препарат 
«<Puder propolisovу 3 %» относительно культур Staphylococcus aureus и Pseudomonas 
aeruginosa, еквивалентна ему относительно культур Bacillus subtilis и гриба Candida 
albicans, и уступает относительно культуры Escherichia coli. 

На основе полученных результатов доказано взаимоусиление антимікробного 
действия фенольных соединений из настойки прополису со стрептоцидом за счет 
суммирования эффектов данных действующих веществ в составе лекарственной 
формы, а также обоснован наиболее оптимальный состав препарата. 

Ключевые слова: антимикробная активность, препараты прополиса, феноль-
ные соединения, сульфаниламиды, дерматология 

О. Makarova, L. Sylaieva 
Study of antimicrobial activity of experimental samples of the «propotsyd» drug 

The study of antimicrobial activity of the experimental powder samples under 
the code name «<Propotsyd» based on a combination of pharmacotherapeutic action of 
propolis tincture of extractives and sulphanilamide, in experiments in vitro. Found 
that the investigational drug has a strong antimicrobial effect. 

On the basis of received results mutually strengthening of antimicrobial activity 
of propolis extractives from propolis tincture with streptodd at the expense of sum 
effects of existing databases in the composition of medicine form is proved. 

Key words: antimicrobial effect, pharmaceuticals of propolis, phenol connections, 
sulphanilamide, dermatology. 
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Встановлено можливість використання гліцерину — побічного продукту 
виробництва біодизелю як джерела вуглецю і енергії для синтезу поверхнево-
активних речовин (ПАР) Acinetobacter calcoaceticus 1MB В-7241. Максимальні 
показники синтезу ПАР (умовна концентрація ПАР до 3,3) на середовищі з 1,0 % 
гліцерину спостерігалися за наявності у середовищі дріжджового автолізату і 
мікроелементів. Встановлено інгібувальний вплив катіонів заліза на синтез ПАР 
штамом 1MB В-7241. 

Одержані дані є вихідними для розробки технології синтезу ПАР A. 
calcoaceticus 1MB В-7241, які можуть бути використані у різних галузях 
промисловості та природоохоронних технологіях. 

Ключові слова: поверхнево-активні речовини, культивування, біосинтез, 
промислові відходи, гліцерин, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 

Унікальні властивості мікробних поверхнево-активних речовин (ПАР) дають 
змогу використовувати їх у різних галузях промисловості: нафтовидобувній, хімічній, 
фармацевтичній, харчовій, сільському господарстві і природоохоронних біотехнологіях 
для очищення довкілля від вуглеводнів, важких металів та інших ксенобіотиків [4]. 
Доцільність практичного використання ПАР залежить передусім від економічної 
ефективності їх виробництва. Відомо, що для переважної більшості біотехнологічних 
процесів вартість компонентів поживного середовища становить до 70 % загальних 
витрат на виробництво [5]. У зв'язку з цим одним із шляхів зниження собівартості 
цільового продукту є використання як ростових субстратів дешевої сировини, а також 
промислових відходів. 

У зв'язку із зростанням обсягів виробництва біодизелю у світі виникає проблема 
утилізації гліцерину — побічного продукту трансетерифікації рослинних олій чи 
тваринних жирів, причому на кожні 100 літрів біодизелю утворюється майже стільки 
ж літрів технічного гліцерину [3]. Тільки за період з 2004 по 2006 р. ціна на гліцерин 
знизилась більш ніж у 10 разів [3]. 

Це зумовило серйозні зміни в багатьох галузях промисловості, наприклад, 
Procter and Gamble перестали виробляти власний гліцерин, як і багато інших 
косметичних компаній. Тому переробка технічного гліцерину в більш цінні продукти 
є актуальною задачею сьогодення [3]. 

Деякі стратегії базуються на хімічній та біологічній переробці гліцерину. 
Біологічна модифікація допомагає обійти недоліки хімічного каталізу (низька 
специфічність, використання високих тисків і температур) виробляючи при цьому 
велику кількість різноманітних практично цінних продуктів, у тому числі й мікробних 
поверхнево-активних речовин. 

У попередніх дослідженнях нами було встановлено можливість використання 
гліцерину як субстрату для синтезу метаболітів з поверхнево-активними та 
емульгувальними властивостями штамом Nocardia vaccinii К-8 [1]. Інший штам 
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Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, ізольований нами із забруднених нафтою 
зразків грунту, синтезує поверхнево-активні речовини за умов росту на гідрофільних 
(етанол, глюкоза) і гідрофобних (гексадекан, рідкі парафіни) субстратах [2]. 

Мета даної роботи — дослідити можливість синтезу поверхнево-активних за 
умов росту A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на середовищі з гліцерином. 

Культивування A. calcoaceticus ІМВ В-7241 здійснювали на рідкому міне-
ральному середовищі такого складу (г/л): (NH2 )2CO — 0,35; MgSO4 • 7H2O — 0,1; 
NaCl — 1,0; Na2HPO4 — 0,6; KH2PO4 — 0,14; рН 6,8-7,0. У середовище додатково 
вносили (окремо і у різних комбінаціях) дріжджовий автолізат — 0,5 % (об'ємна 
частка), розчин мікроелементів [2] — 0,1 % (об'ємна частка) і FeSO4 • 7H2O — 0,001 
г/л. Розчин мікроелементів містив (г/100 мл): ZnSO47H2O — 1,1; MnSO4 • H2O — 0,6; 
FeSO4 • 7H2O — 0,1; CuSO4 • 5H2O — 0,004; CoSO4 • 7H2O — 0,03; H3BO3 — 0,006; KI — 
0,0001 ; ЕДТА (Трилон Б) — 0,5. 

Як джерело вуглецю та енергії використовували гліцерин у концентрації 
1,0 % (об'ємна частка). Як посівний матеріал використовували культуру з середини 
експоненційної фази росту (48 год), вирощену на середовищі наведеного вище складу 
з 0,5 % гліцерину (без дріжджового автолізату і мікроелементів). В одному з варіантів 
у середовище для одержання інокуляту вносили FeSO4 • 7H2O — 0,001 г/л. Концент-
рація посівного матеріалу (104-105 клітин/мл) становила 5 % від об'єму середовища. 
Культивування здійснювали в колбах об'ємом 750 мл із 100 мл середовища на качалці 
(220 об/хв) упродовж 120 год при 30°С. 

Показники росту і синтезу ПАР (біомаса, умовна концентрація ПАР — ПАР*, 
індекс емульгування Е24) визначали як описано раніше [1, 2]. 

Попередні дослідження показали, що за умов росту A. calcoaceticus ІМВ В-
7241 на етанолі показники синтезу ПАР підвищувалися за наявності у поживному 
середовищі дріжджового автолізату і мікроелементів [2]. Тому на першому етапі 
досліджували особливості синтезу поверхнево-активних речовин у процесі 
культивування штаму ІМВ В-7241 на середовищі з гліцерином, в яке добавляли 
(окремо і разом) дріжджовий автолізат, мікроелементи і сульфат заліза. Дослідження 
ролі FeSO4 • 7H2O у синтезі ПАР A. calcoaceticus ІМВ В-7241було зумовлене тим, що 
за присутності сульфату заліза у середовищі з гліцерином спостерігали максимальні 
показники синтезу ПАР N. vaccinii К-8. Зазначимо, що суттєве підвищення синтезу 
ПАР штамом К-8 на гліцерині мало місце у разі внесення FeSO4 • 7H2O у середовище 
як для одержання інокуляту, так і для синтезу поверхнево-активних речовин. У 
зв'язку з цим у перших експериментах посівний матеріал A. calcoaceticus ІМВ В-
7241 вирощували на середовищі з сульфатом заліза. 

Для визначення потреб мікроорганізмів у факторах росту чи мікроелементах 
зазвичай використовують посівний матеріал, вирощений на «голодному» середовищі 
(без факторів росту і мікроелементів), або здійснюють кілька послідовних пересівів 
на відповідних середовищах з певними факторами росту. У своїх дослідженнях ми 
використовували другий підхід, аналізуючи показники синтезу ПАР упродовж трьох 
пересівів штаму ІМВ В-7241 на середовищі з гліцерином, дріжджовим автолізатом, 
мікроелементами і сульфатом заліза (табл. 1). 

Як видно з наведених у табл. 1 даних, найвищий показник умовної концентрації 
ПАР (2,6-2,8) спостерігався за присутності у середовищі з гліцерином тільки 
дріжджового автолізату. Зазначимо, що для всіх досліджуваних варіантів показники 
синтезу ПАР знижувалися упродовж послідовних пересівів, а присутність у 
середовищі сульфату заліза призводила до суттєвого зниження показника умовної 
концентрації поверхнево-активних речовин. За умов росту штаму ІМВ В-7241 на 
середовищі без дріжджового автолізату, мікроелементів і сульфату заліза показник 
умовної концентрації поверхнево-активних речовин не перевищував 1,5-1,6, а індекс 
емульгування — 35-40 %. Причому у процесі культивування бактерій на середовищі, 
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що містило FeSO4 • 7H2O, спостерігали підвищення на 3 0 - 4 0 % концентрації біомаси 
порівняно з вирощуванням A. calcoaceticus 1MB В-7241 на середовищі без сульфату 
заліза. Отже, за присутності у середовищі з гліцерином FeSO4 • 7H2O має місце 
інгібування тільки синтезу поверхнево-активних речовин. 

У зв 'язку з цим на наступному етапі досліджували синтез поверхнево-активних 
за умов росту штаму 1MB В-7241 на гліцерині з використанням посівного матеріалу, 
вирощеного на середовищі без сульфату заліза (табл. 2). Як видно з наведених у табл. 2 
даних, у разі виключення FeSO4 • 7H2O зі складу середовища для одержання інокуляту 
спостерігали підвищення показників синтезу ПАР, причому навіть після третього 
пересіву показники ПАР* залишалися вищими порівняно з такими за умови 
використання посівного матеріалу, вирощеного на середовищі з сульфатом заліза (див. 
табл. 1 і 2). Зазначимо, що незалежно від способу підготовки інокуляту показники синтезу 
ПАР за умов росту штаму 1MB В-7241 на середовищі, що містило FeSO4 • 7H2O, були 
нижчими, ніж під час культивування бактерій на середовищі без сульфату заліза. 

Таблиця 1. Вплив дріжджового автолізату, мікроелементів і FeSO4 • 7H2O 
на синтез ПАР за умов росту A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на гліцерині (1 %) 

Наявність у середовищі Показники синтезу ПАР упродовж пересіву 

дріжджового 
автолізату 

мікроеле-
ментів 

FeSO4 х 4 
х 7H2O 

Умовна концентрація 
ПАР (ПАР*) 

Індекс емульгування, 
Е ^ % дріжджового 

автолізату 
мікроеле-

ментів 
FeSO4 х 4 
х 7H2O 

І ІІІ І ІІІ 
+ + - 2 ,4±0,12 1 ,8±0,09 77±4 55±2 
- + - 2 ,1±0,10 2 ,0±0,10 67±3 61±3 
+ - - 2 ,8±0,14 2 ,6±0 ,13 70±4 60±3 
- - + 1 ,8±0,09 1 ,4±0,07 53±2 46±2 
+ + + 1 ,9±0,09 1 ,8±0,09 51±2 45±2 
- + + 1 ,7±0,08 1 ,5±0,07 55±2 49±2 
+ - + 1 ,6±0,08 1 ,6±0,08 53±2 47±2 

П р и м і т к а. Концентрації дріжджового автолізату, мікроелементів і сульфату заліза 
наведено у тексті статті. І і Ш — перший і третій пересіви бактерій на відповідні середови-
ща. Посівний матеріал вирощений на середовищі з 0 ,5 % гліцерину і FeSO4 • 7H2O. 

Найвище значення показника умовної концентрації ПАР (3,2-3,3) зафіксовано 
у процесі вирощування A. calcoaceticus 1MB В-7241 на середовищі з гліцерином, 
дріжджовим автолізатом і мікроелементами (табл. 2). Раніше [2] нами було показано, 
що й за умов росту штаму 1MB В-7241 на етанолі внесення у середовище дріжджового 
автолізату і мікроелементів супроводжувалось підвищенням показників синтезу ПАР. 

Проте слід зазначити, що під час вирощування штаму 1MB В-7241 на етанолі 
показник умовної концентрації ПАР досягав значення 3,9 [2] і був вищим, н іж у 
процесі культивування бактерій на гліцерині (див. табл. 2). На нашу думку, це може 
бути зумовлено різною концентрацією вуглецю у середовищі культивування. Так, 
за концентрації 1 % гліцерину (об'ємна частка) вміст вуглецю у середовищі становить 
4,93 г/л, а за концентрації 2 % етанолу (об'ємна частка) — 8,34 г /л . Отже, незважаючи 
на нижче значення показника ПАР* на середовищі з гліцерином, ефективність 
трансформації вуглецю субстрату у поверхнево-активні речовини є вищою, ніж на 
етанолі. Зазначимо, що коректніші висновки про ступінь конверсії вуглецю субстратів 
у ПАР можна буде зробити після визначення кількості синтезованих поверхнево-
активних речовин у г /л . 

Однією з причин інгібування синтезу ПАР A. calcoaceticus 1MB В-7241 за 
внесення у середовище сульфату заліза може бути наявність цієї солі у складі 
мікроелементів, а також і у дріжджовому автолізаті. Проте зниження показників 
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синтезу ПАР (але не біомаси) за умов росту штаму 1MB В-7241 на середовищі з 
FeSO4 • 7H2O без дріжджового автолізату і мікроелементів може свідчити про те, що 
катіони заліза є інгібіторами ферментів біосинтезу поверхнево-активних речовин А. 
calcoaceticus 1MB В-7241. Виясненню цих питань будуть присвячені наші подальші 
дослідження. 

Таблиця 2. Синтез ПАР за умов росту A. calcoaceticus 1MB В-7241 на гліцерині 
(1 %) з використанням інокуляту, вирощеного на середовищі без сульфату заліза 

Наявність у середовищі культивування Умовна концентрація ПАР 
упродовж пересіву 

дріжджового 
автолізату мікроелементів FeSO4 • 7H2O І ІІІ 

+ + - 3 ,2±0,16 3 ,3±0,16 
- + - 2 ,6±0 ,13 2 ,7±0 ,13 
+ - - 2 ,6±0 ,13 2 ,5±0,12 
- - + 2 ,0±0,10 1 ,7±0,08 
+ + + 2 ,6±0 ,13 2 ,3±0 ,11 
- + + 2 ,1±0,10 1 ,9±0,09 
+ - + 2 ,2±0,11 1 ,8±0,09 

П р и м і т к а. Концентрації дріжджового автолізату, мікроелементів і сульфату заліза 
наведено у тексті статті. І і Ш — перший і третій пересіви бактерій на відповідні середо-
вища. Посівний матеріал вирощений на середовищі з 0 ,5 % гліцерину без FeSO4 • 7H2O. 

Висновки. Отже, в результаті проведеної роботи встановлено, що за внесення у 
середовище з гліцерином (1 %) дріжджового автолізату і мікроелементів умовна 
к о н ц е н т р а ц і я п о в е р х н е в о - а к т и в н и х р е ч о в и н A. calcoaceticus 1MB В - 7 2 4 1 
підвищувалася у два рази (до 3 ,2-3 ,3) . За наявності у середовищі для одержання 
інокуляту і культивування бактерій сульфату заліза спостерігали зниження показників 
синтезу ПАР. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Пирог Т.П., Манжула НА. Синтез поверхнево-активних речовин у про-

цесі культивування Nocardia vaccinii К-8 на гліцерині / / Наукові праці НУХТ. — 
2008. — № 25, Ч. І. — С. 107-109. 

2. Пирог Т.П., Антонюк С.И., Карпенко Е.В., Шевчук ТА. Влияние условий 
культивирования штамма Acinetobacter calcoaceticus K-4 на синтез поверхностно-
активных веществ / / Прикл. биохимия и микробиология. — 2009. — Т. 45, № 3. — 
С . 3 0 4 - 3 1 0 . 

3. Paulo G., Mack M., Contiero J. Glycerol: A promising and abundant carbon 
source for industrial microbiology / / Biotechnol. Advanc. — 2009. — V. 27. — P. 30-39. 

4. Singh A., Van Hamme J.D., Ward O.P. Su r f ac t an t s in microbiology and 
biotechnology. Par t 2. Applications aspects / / Biotechnol. Adv. — 2007. — V. 25. — 
P. 99-121 . 

5. Willke Th., Vorlop K.-D. Industr ia l bioconversion of renewable resources as an 
alternative to conventional chemistry / / Appl. Microbiol. Biotechnol. — 2004. — V. 66. — 
P. 131-142. 

20 Наукові праці НУХТ № 45 20 



БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ 

Т.П. Пирог, С.И. Антонюк, 
М.А. Шулякова, Ф.В. Мучник 

Глицерин как субстрат для синтеза поверхностно-активных веществ 
Acinetobacter calcoaceticus 1MB B-7241 

Установлена возможность использования глицерина - побочного продукта 
производства биодизеля в качестве источника углерода и энергии для синтеза 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241. 
Максимальные показатели синтеза ПАВ (условная концентрация ПАВ до 3,3) на 
среде с 1,0 % глицерина наблюдались при наличии в среде дрожжевого автолизата 
и микроэлементов. Установлено ингибирующее влияние катионов железа на синтез 
ПАВ штаммом ИМВ В-7241. 

Полученные данные являются исходными для разработки технологии син-
теза ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241, которые могут быть использованы в 
различных отраслях промышленности и природоохранных технологиях. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, культивирование, био-
синтез, промышленные отходы, глицерин, Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 

T. Pyrog, S. Antoniuk, 
M. Shuliakova, F. Muchnyk 

Glycerol as substrate for synthesis of surface-active substances 
of Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 

The possibility of using of glycerol, that is a co-product generated during biodiesel 
production as substrate for surface active substances (SAS) synthesis by strain 
Acinetobacter calcoaceticus ІМУ В-7241 has been determined. Maximal characteristics 
of SAS synthesis (conditional concentration of SAS up to 3,3) on glycerol (1,0 %) were 
observed in the presence of yeast autolisate and microelements in the medium. It has 
been determined that iron cations inhibit the SAS synthesis by the strain ІМУ В-7241. 

The data obtained are basic for the development of the technology of SAS 
synthesis by strain A. calcoaceticus ІМУ В-7241 that can be used in different industries 
and nature-conservative technologies. 

Key words: surface active substances, cultivation, biosynthesis, industrial waste, 
glycerol, Acinetobacter calcoaceticus ІМУ В-7241 

e-mail: j imp@ukr.net 
Надійшла до редколегії 21.12.2010 р. 

Наукові праці НУХТ № 45 2 1 

mailto:jimp@ukr.net


ЕКСПЕРТИЗА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

УДК 006.063:613.22 

Г.І. Архіпова, канд. техн. наук, 
А.О. Чагайда, канд. техн. наук, 
О.Ю. Кваша, асп. 
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харчових технологій 

ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ 
ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ 

Представлена стаття присвячена аналізу сучасного стану екологічного 
менеджменту, як сучасного механізму керування безпекою харчової сировини та 
продуктів харчування. 

Зосереджена увага на проблемі екологічного маркування продуктів дитячого 
харчування та харчової продукції в цілому. 

Ключові слова: екологічний менеджмент, екологічне маркування, міжнародні 
стандарти, якість, споживачі. 

Питання екологізація економіки та екологічної свідомості суспільства не є 
абсолютно новим. Нове в ньому — еквівалентність взаємозв'язку між державою, природою 
та людиною яка базується на законодавчих та організаційно — технічних рішеннях. 

Міжнародні стандарти систем екологічного менеджменту ISO 14000 називають 
однією із найбільш значних міжнародних природоохоронних ініціатив минулого 
сторіччя. 

В сучасних умовах, коли антропогенне навантаження на біосферу викликає 
значні негативні зміни, імідж підприємства в значній мірі визначається відношенням 
до проблем охорони навколишнього середовища. 

Стандарти систем екологічного менеджменту ISO 14001 і екологічного менедж-
менту та аудиту EMAS дозволяють підприємству досягти якісно нового рівня охорони 
навколишнього середовища, зробити його природоохоронну діяльність системною і 
ефективною. Стандарти передбачають здійснення необхідних заходів щодо удоско-
налення цієї діяльності при збереженні економічних інтересів підприємства [3]. 

Екологічний менеджмент є сучасним механізмом керування будь — якого 
виробництва та природоохоронною діяльністю, визнаним на міжнародному рівні, 
що широко використовується переважною більшістю промислових підприємств уже 
більше десяти років. Підґрунтям цього механізму керування є системний підхід і 
використання комплексу управлінських рішень, процедур, документації [4]. 

У ділових міжнародних колах екологічний менеджмент розглядається як 
гарант забезпечення переходу держави до стійкого розвитку. 

Завдання щодо зменшення впливів на навколишнє середовище краще за все 
досягається шляхом комплексного розглядання життєвого циклу продукції під час 
встановлення екологічних критеріїв для неї відповідно до вимог серії міжнародних 
стандартів ISO 14040. 

Особливу увагу під час розроблення екологічних критеріїв звертають на: 
видобування ресурсів, виготовлення, розподілення, визначення показників впливу 
забруднення навколишнього середовища тощо. 

Останнім часом країнами світу широко використовується екологічне марку-
вання, яке має відповідати вимогам міжнародного стандарту ISO 14024. Це надає 
заявникові та зацікавленим сторонам гарантії що проведення процедури екологічної 
оцінки продукції відповідає встановленим міжнародним вимогам, для полегшення 
умов міжнародної торгівлі. Саме такий підхід необхідно використовувати під час 
маркування продуктів дитячого харчування [4]. 
© Г.І. Архіпова, А.О. Чагайда, О.Ю. Кваша, 2012 
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Маркування товарів вважається невід'ємною складовою частиною виробів. Воно 
забезпечує споживачів актуальною інформацією про відповідність товару, тари та 
упаковки, а також відображає якість і безпечність продуктів. При цьому обов'язковою 
є інформація, передбачена законодавством, і можлива наявність додаткової інформації 
рекламного спрямування. Для споживачів цінними є відомості про основні споживні 
властивості і характеристику товару щодо його складу, перелік використаної сировини, 
харчових добавок, калорійність, вміст шкідливих для здоров'я речовин порівняно з 
вимогами стандартів, а також протипоказання при окремих захворюваннях. 

Важливе місце займає розміщення знаків маркування як особливих засобів 
інформації щодо якості продукту. Така інформація зазначається у вигляді 
відповідного тексту. Це обумовлено здатністю знаків стисло представити інформацію 
про об'єкт з виділенням серед монотонної маси текстової інформації. 

На сучасному етапі виникає необхідність у розробленні та застосуванні стандартних 
міжнародних вимог до маркування товарів і знаків, які можуть стисло і водночас досить 
повно передавати споживачеві важливу інформацію про продукт. В окремих випадках 
важливі попередження подають у формі спеціальних знаків, які враховують особливі 
групи споживачів (дітей, інвалідів, хворих на цукровий діабет тощо). 

Маркування товарів має відповідати ряду вимог. По-перше, воно має 
забезпечити всіх учасників товаропросування правдивою інформацією відповідно до 
чинного законодавства. По-друге, склад і зміст маркування товарів мають бути 
достатніми для безпечного поводження з ними. Інформацію, яка необхідна для 
маркування, отримують із різних джерел відповідно до чинного законодавства, 
нормативних документів або внаслідок відповідних досліджень, проведених за 
спеціальними угодами. 

Продовольчі товари повинні містити такі відомості, які розміщуються на 
упаковці, етикетці, листі-вкладнику до кожної одиниці товару. В окремих випадках 
можуть бути інші способи маркування. Найбільш важливими елементами маркування 
є: найменування продукту, його вид, країна, фірма-виробник, маса або об'єм продукту, 
перелік основних рецептурних компонентів, які входять до складу продукту, у тому 
числі і харчові добавки. Продовольчі товари повинні включати матеріали щодо харчової 
(вміст білків, жирів, вуглеводів), біологічної та енергетичної цінності, а для продуктів 
дитячого, дієтичного і профілактичного харчування обов'язковим є вміст вітамінів, у 
деяких — мінеральних речовин. Важливим є зазначення терміну придатності або 
кінцевої дати використання, дати виготовлення або терміну зберігання. Напівфабрикати 
і продукти дитячого харчування повинні містити інформацію про спосіб приготування. 
Додатково можуть містити інші відомості, передбачені державними стандартами, 
санітарними правилами і нормами та правилами продажу продовольчих товарів [2]. 

Як було зазначено авторами на науково — практичному семінарі «Перспективи 
та н а п р я м к и сучасної б іотехнолог і ї» , д е я к і виробники , бажаючи бути 
конкурентоспроможними стосовно виробів екологічно безпечної продукції, маркують 
свою продукцію різноманітними написами та знаками, наприклад, «натуральна», 
«екологічно чиста», «вирощена без використання пестицидів», «без консервантів» та 
інше. Також на ринку зустрічаються виробництва, які маскують випущені продукти 
під псевдо-дитячі, розміщаючи на споживчій упаковці дитячі ілюстрації із зображенням 
казкових персонажів, дитячих іграшок тощо, але при цьому маркування не містить 
інформації щодо дитячого споживання. Таким чином, виробники ухиляються від 
державної реєстрації нормативних документів на продукти дитячого харчування і 
державної реєстрації самих продуктів, що вводить в оману споживачів. [1]. 

У лікарів э свої зауваження до маркування дитячої продукції, на думку 
дієтолога Місник В. потрібно ввести маркування «дитяче харчування», щоб захистити 
споживачів від псевдо-дитячих продуктів. Виробництво спеціалізованих дитячих 
продуктів відповідає підвищеним вимогам безпеки продуктів харчування для дітей 
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раннього віку. Для того, щоб споживач міг самостійно визначити надійні і безпечні 
продукти, їх необхідно маркувати. А поки такого маркування немає, експерти радять 
уважно «читати» етикетку: на спеціалізованих продуктах дитячого харчування 
виробник зобов'язаний вказувати вік дітей, для яких призначений продукт. 

На сьогоднішній день це лише ініціативи. В Україні були розроблені сотні 
цільових програм, наприклад, тільки за 2004 — 2007 роки їх зареєстровано майже 
триста. При цьому більшість з них так і не було реалізовано. 

Тому на сьогодні немає гарантій, що українські малюки їстимуть здорову 
їжу, яка призначена для них. 

Держава, з одного боку, має підтримати національних виробників дитячого 
харчування, а з іншого боку, забезпечити належний контроль якості, включаючи усі 
імпортовані продукти. А що їдять українські діти зараз, можна тільки здогадуватися. 
При цьому необхідно зазначити ,що Україна вже починає робити кроки щодо вирішення 
цього питання: з жовтня 2004 року Україна є членом міжнародної організації — 
Глобальної Мережі Екологічного маркування Global Ecolabelling Network (GEN). 

Висновки. Екологічне маркування є одним із інструментів екологічної політики 
товаровиробника. Знак екологічного маркування інформує про загальну екологічну 
характеристику екологічних аспектів продукції, що є досить важливим для спожи-
вачів. Воно доводить до споживачів інформацію щодо впливу продукції на стан навко-
лишнього середовища і здоров'я людини та навпаки — навколишнього середовища 
на продукцію, протягом усього життєвого циклу: від її виготовлення до утилізації. 

На даний час саме екологічно марковані продукти харчування є дефіцитними 
не тільки на внутрішньому ринку нашої держави, але й на світовому ринку в цілому. 
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Marking is an integral part of products. It provides consumers with relevant 
information about the compliance of foods, packaging, and also reflects the quality 
and safety of products. 

The article pays attention to the problem of environmental labelling of infant 
formula and food in general. At the present time there is a need in the development 
and application of standard international requirements for labelling and signs that 
may briefly, while adequately, convey for consumers important information about the 
product. It is noted that manufacturers neglect the state registration regulations on 
baby food and state registration of most products that mislead consumers. 

Key words: environmental management, environmental labelling, international 
standards, quality, consumers. 
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Проаналізовано залежність розвитку захворювань від незбалансованого 
харчування. Встановлено, що виникнення певних захворювань зумовлюють надмірне 
споживання жирів, насичених жирів, холестерину, рафінованого цукру, солі, алкоголю 
та недостатнє споживання поліненасичених жирів, складних вуглеводів і клітковини, 
вітамінів та мінералів. Проаналізована роль цис- та транс-ізомерів жирних кислот 
в раціоні харчування людини, а також можливий розвиток серцево-судинних 
захворювань в разі незбалансованого харчування. 

Ключові слова: омега-3 поліненасичені жирні кислоти, раціональне харчування, 
серцево-судинні захворювання, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця. 

На сьогодні актуальною проблемою здоров'я населення України залишаються 
хвороби системи кровообігу, зокрема серцево-судинна патологія, що поширена серед 
трьох чвертей населення України, а у двох третин є причиною смерті [3,4]. 

Профілактика та лікування цих захворювань включають у себе цілий комплекс 
чинників, які відіграють важливу роль у продовженні якісного життя людей. Вагомим 
фактором у профілактиці та лікуванні захворювань є збалансоване раціональне харчування, 
тоді як нераціональне — є визначальним фактором, що зумовлює розвиток надмірної 
маси тіла, порушення ліпідного обміну і толерантності до вуглеводів, артеріальну 
гіпертензію та інші функціональні порушення, які у свою чергу спричиняють ризик 
виникнення ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда тощо [1]. 

Світовий досвід свідчить, що нераціональне та незбалансоване харчування є одним 
з найважливіших факторів ризику виникнення серцево-судинних захворювань [6]. 

Одним з факторів ризику розвитку хвороб системи кровообігу є надмірна маса 
тіла. У виникненні надмірної маси тіла, порушень ліпідного обміну, артеріальної гі-
пертензії, порушень толерантності до вуглеводів визначальним є незбалансоване хар-
чування. Наслідками нераціонального харчування є зростання серед населення України 
кількості осіб з надмірною масою тіла, у тому числі з ожирінням [3,4,5,7]. 

При ожирінні формується так званий метаболічний синдром, який ускладнює 
перебіг артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця. Згідно із рекомендаціями 
Національного інституту здоров'я США (2001) його слід визначати за такими ознаками: 

- абдомінальне ожиріння (об'єм талії більше 102 см у чоловіків, більше 88 см 
у жінок); 

- рівень тригліцеридів вище 150 мг/дл; 
- рівень ліпопротеїдів високої щільності (у чоловіків менше 40 мг/дл; у жінок — 

менше 50 мг/дл); 
- артеріальний тиск вище 130/85 мм рт. ст.; 
- рівень глюкози в крові вище 110 мг/дл. 
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Ступінь ризику розвитку хвороб систем кровообігу збільшується через високий 
вміст жирів у харчуванні, особливо деяких насичених жирних кислот, через надмірне 
вживання калорійної їжі та солі. 

Виникнення певних захворювань зумовлюють такі недоліки в харчуванні: 
- надмірне споживання жирів, зокрема насичених жирів, холестерину, рафі-

нованого цукру, солі, алкоголю; 
- недостатнє споживання поліненасичених жирів, складних вуглеводів і 

клітковини, вітамінів та мікроелементів [5]. 
Споживання насичених жирів та холестерину зумовлює зростання рівня 

холестерину крові, що стає причиною розвитку атеросклерозу та агрегації тромбо-
цитів, які, у свою чергу, призводять до виникнення ішемічної хвороби серця, артері-
альної гіпертензії, інсульту та захворювань периферійних артерій. 

Видатним відкриттям кінця XX ст. було встановлення тісного взаємозв'язку 
між вживанням насичених жирів, і смертністю від серцево-судинних захворювань, 
зокрема від ішемічної хвороби серця [7]. 

На прогресування ішемічної хвороби серця та атеросклерозу реально впливають 
недостатній вміст вітамінів та антиоксидантів у продуктах харчування, низькока-
лорійна, гіпохолестеринова дієта, а також вживання омега-3-поліненасичених жирних 
кислот у малих кількостях. 

Останні практично не синтезуються в організмі людини, тому мають надходити 
в достатній кількості з їжею. Основним джерелом омега-3 поліненасичених жирних 
кислот для людини є певні сорта морської жирної риби (лосось, тунець, скумбрія). 

Дослідження останніх років підтверджують важливу роль омега-3 полінена-
сичених жирних кислот в забезпеченні метаболічних процесів. Саме вони зменшують 
інтенсивність запальних процесів, коли одні клітини «люто нападають» на інших; 
зберігають еластичність клітинних мембран, для того, щоб поживні речовини могли 
легко проходити по кровоносних судинах; укріплюють антиоксидантний захист 
організму; впливають на проходження електрохімічних сигналів в мозку і серце тощо. 

Для здорової людини достатньо дотримуватися необхідних доз та раціонального 
співвідношення омега-3 та омега-6 кислот в їжі. Аналізуючи раціон харчування 
українців, можна зробити висновок, що вживання морепродуктів здійснюється в 
дуже малих кількостях. При цьому ж річкова риба, яка є традиційним продуктом в 
раціоні мешканців України, містить малі дози поліненасичених жирних кислот і є 
достатньо гарним джерелом білкової їжи, але не більше. Дана ситуація може бути 
виправлена лише зміною раціону харчування. 

Що ж стосується хворої людини, то однією тільки зміною раціону виправити 
ситуацію неможливо. Для цього необхідно вживати рибу щоденно, але жоден пацієнт 
не витримає такої дієти. Ось чому виникає необхідність в відповідних концентратах 
та лікарських засобах [2]. 

Абсолютна більшість жирних кислот, які потрапляють з їжею, за своєю 
конфігурацією є цис-(сІБ) ізомерами. Це означає, що атоми гідрогену, приєднані до 
карбону з подвійними зв'язками, знаходяться по один бік карбонового ланцюга. 
Схематично фрагменти цис- та mpaHC-(trans) ізомерів мають наступний вигляд: 
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Не дивлячись на повну ідентичність складу, ці ізомери мають значні 
розходження у властивостях. У зв'язку з тим, що атоми гідрогену і карбону з подвійним 
зв'язком знаходяться на близькій відстані один від одного, володіючи невеликим 
електростатичним запалом, вони відштовхуються один від одного. Завдяки цьому 
відбувається перекручування молекули жирної кислоти в локусі подвійного зв'язку, 
що надає нові властивості молекулі. В мононенасичених жирних кислотах (пальмітинова 
та олеїнова) має місце лише одне перекручення. У поліненасичених жирних кислотах 
перекручення існують біля кожного подвійного зв'язку. Перекручений відрізок отримує 
нові властивості, наприклад, під час участі молекули жирної кислоти в хімічних 
реакціях синтезу, а також у складі клітинної мембрани він не змінює своєї форми. 
Важливою властивістю молекул, що одночасно володіють як цис-, так і транс-
розташуванням атомів гідрогену, є їх здатність «зчіплюватись» одна з одною за рахунок 
водневих зв'язків, утворюючи таким чином так звані коньюгати. 

Більшість поліненасичених жирних кислот потрапляють в організм із їжею у 
вигляді цис-ізомерів. Транс-ізомери утворюються під час процесу сатурації, тобто 
насичення подвійного зв'язку цис-ізомерів. Процес сатурації відбувається у два етапи. 
На першому відновлений фермент приєднується до атому карбону за місцем 
подвійного зв'язку. Якщо існує недолік піридиннуклеотидів, то вібувається зворотній 
процес — десатурація. При цьому утворюються вже як транс-, так і цис-ізомери 
поліненасичених жирних кислот. Появі транс-ізомерів у жирах та оліях особливо 
сприяє дія технологічної обробки (температурний вплив). 

Поліненасичені жирні кислоти є дійсно незамінними та повинні потрапляти з 
їжею, головним чином у складі рослинних олій або риб'ячого жиру. При гострому 
недоліку поліненасичених жирних кислот цис-конфігурацій виникає ряд розладів: 
уповільнення росту, дерматити, захворювання паренхіматозних органів. Вважають, 
що поліненасичені жирні кислоти повинні складати біля 1,5 — 2 % кількості загальної 
енергії, що споживає людина (за іншими джерелами — 10 %). Що стосується ролі 
жиру з транс-ізомерами жирних кислот, існує протилежна думка. Так відомо, що 
транс-ізомери поліненасичених жирних кислот, що вживаються у складі 
тригліцеридів, значно збільшують вміст у крові ліпопротеїдів низької щільності, що є 
причиною появи атеросклеротичних бляшок у судинах, особливо в коронарних, тоді, 
коли цис-ізомери не впливають на збільшення кількості ліпопротеїдів низької щільності. 
Крім цього ряд дослідників вважають, що при підвищеному вмісті транс-ізомерів 
збільшується ризик виникнення хвороби Альцгеймера, злоякісних пухлин та діабету. 

Доцільність вживання омега-3-поліненасичених жирних кислот (морепродукти) 
підтверджена у таких дослідженнях: 

1. Ліонське дієтичне дослідження (Lyon Diet Heart Study) довело, що вживання 
середземноморської дієти запобігає виникненню повторних загострень ішемічної 
хвороби серця після першого інфаркту міокарда. 

Характерними особливостями харчування населення Середземномор'я є 
широке використання оливкової олії, що містить близько 80 % мононенасиченої 
олеїнової кислоти, різних фруктів, овочів, природних злаків, зменшений рівень 
вживання продуктів тваринництва, значна кількість морської риби та продуктів моря. 
При такому харчуванні захворюваність на ішемічну хворобу серця в країнах 
Середземномор'я у три рази нижча, ніж в Північній Європі. Вважають, що 
традиційний раціон жителів Європейського Середземномор'я може бути еталоном 
для всієї Європи. Між смертністю від серцево-судинних захворювань і вживанням 
оливкової олії встановлена пряма корелятивна залежність. Останнім часом доведено, 
що вживання оливкової олії не сприяє утворенню пероксидів в ліпідах клітинних 
мембран, а також не викликає ланцюгові реакції, тому що вони вимагають присутності 
двох або трьох ненасичених зв'язків [5,11]. 

Встановлено, що вживання мононенасиченої олеїнової кислоти позитивно впливає 
на склад ліпопротеїдів у сироватці крові. Доведено, що харчовий раціон з високим 
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вмістом олеїнової кислоти сприяє зниженню холестерину Л П Н Щ і ЛПВЩ порівняно 
з раціоном, який містить багато лінолевої жирної кислоти з двома подвійними 
зв 'язками. Крім того, показано, що жирнокислотний склад харчових жирів впливає 
на хімічний склад та фізичні властивості ліпідів клітинних мембран, що дуже важливо, 
адже клітинні мембрани модулюють активність мембранозв'язаних ферментів [7,11]. 

2. Дослідження Effec t of Dietary w-3-Fatty Acids on Coronary Atherosclerosis 
довело, що вживання продуктів, я к і містять омега-3-поліненасичені жирні кислоти, 
уповільнює прогресування коронарного атеросклерозу. Вважають, що в раціональному 
харчуванні дорослих і дітей співвідношення м іж поліненасиченими ж и р н и м и 
кислотами сімейств омега-6 та омега-3 повинно становити 10:1 [7,10]. 

Відомо, що надмірна кількість в раціонах простих вуглеводів спричиняє 
виникнення тригліцеридемії, надмірної ваги тіла, цукрового діабету та атеросклерозу. 
Протилежний ефект спричиняють полісахариди (рослинні — крохмаль, тваринні — 
глікоген), особливо харчові волокна, клітковина. Низька частота атеросклерозу серед 
народностей, як і вживають переважно рослинну їжу, в значній мірі, пояснюється 
високим вмістом в раціонах харчових волокон. Харчові волокна адсорбують 
холестерин їжі і жирні кислоти та сприяють швидкому виведенню їх із організму, 
тобто стимулюють метаболізм холестерину і нормалізують ліпідний обмін [4,9]. 

Слід зауважити, що вплив раціонального харчування на перебіг артеріальної 
гіпертензії та ішемічної хвороби серця підтверджено в багатьох дослідженнях: The 
International Study of Salt and Blood Pressure (INTERSALT) — Міжнародне дослідження 
солі та тиску крові, Scottish Heart Health Study — Шотландська програма дослідження 
здоров'я серця, Hypertension Control Program — Програма контролю гіпертензії, The 
Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS) — Лікування м 'якої гіпертензії, The 
Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Дієтичні підходи до зменшення 
гіпертензії — для артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця [8]. 

Висновки. Таким чином, незбалансованість раціону харчування та виражені 
аліментарні порушення можуть сприяти виникненню захворювань системи кровообігу, 
зокрема у осіб з факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань. 

Дотримання дієтичного режиму позитивно впливає на ліпідний обмін та 
зниження розвитку артеріальної гіпертензії, а зменшення маси тіла, у свою чергу, 
сприяє зниженню показників артеріального тиску, і, як наслідок, зменшення ризику 
розвитку захворювань системи кровообігу. 
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Исследование влияния питания на развитие болезней системы кровообращения 
Проанализировано зависимость развития заболеваний от несбалансиро-

ванного питания. Установлено, что возникновение определенных заболеваний пре-
допределяют избыточное потребление жиров, насыщенных жиров, холестерина, 
рафинированного сахара, соли, алкоголя и недостаточного потребления полинена-
сыщеных жиров, сложных углеводов и клетчатки, витаминов и минералов. Проа-
нализирована роль цис- и транс-изомеров жирных кислот в рационе питания 
человека, а также возможное развитие сердечно-сосудистых заболеваний в случае 
несбалансированного питания. 

Ключевые слова: омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, рациональное 
питание, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, ишемичес-
кая болезнь сердца. 
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Research of the influence of nutrition on development 
of illnesses of system blood circulation 

The article analyzes the dependence of disease development on balanced nutrition. 
It is established that the occurrence of certain diseases cause excessive consumption of 
fat, saturated fat, cholesterol, refined sugar, salt, alcohol, and insufficient intake of 
polyunsaturated fats, complex carbohydrates and fibre, vitamins and minerals. The 
article deals with the influence on the progression of coronary heart disease and 
atherosclerosis. It also determines the value of the influence of omega-3 polyunsaturated 
fatty acids in the provision of metabolic processes. The value of cis-and trans-fatty acids 
in the human diet can be defined as follows: the lack of polyunsaturated fatty acids, cis-
configuration, a number of disorders, including growth retardation, dermatitis, diseases 
of the parenchymal organs. An excess of trans fatty acids significantly increase blood 
levels of lipoprotein low density, which is a cause of atherosclerotic plaques in blood 
vessels, as well as Alzheimer's disease, cancer and diabetes. It is established that 
compliance with dietary treatment has a positive effect on lipid metabolism and reduce 
the development of hypertension, and weight loss reduces blood pressure, which causes a 
decrease in the risk of diseases of the circulatory system. 

Key words: Omega-3 fat acids, Balanced diet, cardiovascular diseases, Arterial 
hypertension, Ischemic heart trouble. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
ДЕЯКИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ФАКТОРІВ НА ТРИВАЛІСТЬ 
ПРОЦЕСУ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 
КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 

Наведені результати аналітичного дослідження впливу діаметру і довжини 
ковбасного виробу (батону) на тривалість процесу термообробки і, відповідно, на 
витрату теплоти (пари) для термокамер ковбасного виробництва. 

Розроблений алгоритм теплового розрахунку установки для термічної обробки 
варених і варено-копчених ковбасних виробів, який дозволяє визначити витрати теплової 
енергії на процеси підсушування, підсмажування і варки ковбасних виробів у залежності 
від зміни технологічних параметрів, що впливають на вищевказані процеси. 

Ключові слова: варені ковбасні вироби, термічна обробка, термокамери 
ковбасного виробництва. 

Витрата теплової енергії в ковбасному виробництві значною мірою залежить 
від способу термічної обробки ковбасних виробів і, в першу чергу, від тривалості 
цього процесу. Відомо, що специфіка процесу термічної обробки ковбасних виробів 
полягає в тому, що одночасно з впливом теплоти в продуктах (варених чи варено-
копчених ковбасних виробах) відбуваються достатньо складні біохімічні зміни — 
інактивація ферментів, денатурація і коагуляція білків, формування барвності і 
запаху, видалення значної кількості вологи і т.д. 

Традиційна технологія виробництва варених і варено-копчених м'ясопродуктів 
передбачає проведення процесу термічної обробки цих виробів в три стадії, які 
відрізняються параметрами середовища, в якому реалізуються ці три стадії в 
термокамерах ковбасного виробництва. 

Перша стадія (підсушування) полягає у поверхневому прогріванні продукту в 
середовищі з низькою відносною вологістю (до 10 — 15 %). Стадія підсушування 
вважається завершеною, коли температура поверхні продукту досягає значень 45 — 
50 °С. Тривалість підсушування конкретного виду варених ковбасних виробів 
знаходиться в межах 3 — 30 хвилин і залежить, головним чином, від діаметру і 
довжини ковбасного батона. 

Друга стадія (підсмажування) полягає в обробці ковбасних виробів сумішшю 
повітря, пари і диму, і завершується, коли температура в центрі ковбасного батона 
досягне 40 — 50 °С. 

Третя стадія (варка) полягає в обробці продукту пароповітряною сумішшю з 
температурою близько 85 °С. Тривалість цієї стадії визначається досягненням в центрі 
ковбасного батона температури 68 — 72 °С (температури пастеризації). 

Загальна тривалість термічної обробки ковбасних виробів за даними, наведе-
ними в [1], знаходиться в межах 1,5 — 2 години в залежності від маси продукції, тобто 
цей процес є досить тривалим. 

Скоротити час термічної обробки варених чи варено-копчених ковбасних виробів 
можна, якщо вдатися до зміни режиму роботи термокамер, тобто перейти від 
класичного 3-х стадійного процесу до роботи у змінному (2-х стадійному) режимі. 

© В.І. Павелко, О.Ю. Соколенко, А.І . Заславський, 2012. 
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Здійснення процесу термічної обробки ковбасних виробів у змінному режимі 
вимагає зміни температури нагрівного середовища з метою досягнення максимально 
можливої температури його та гранично допустимої температури продукту. 

На рис. 1 представлено графік зміни температур нагрівного середовища і 
продукту при 2-х стадійній обробці ковбасних виробів. 

t . ° C 

•ц. 

1 1 ^ 
1 

'сгр 

/ і 
tn / / 1 / ( 

і 

1 
• 

— > 

о , 0 „ о , х в . 
1 2 

Рис. 1. Зміна температури нагрівного середовища і продукту в процесі 
2-х стадійної термообробки: 

t n — температура зовнішньої поверхні продукту; іц — температура в 
центрі ковбасного батона; tmax , t — відповідно максимальна і середня 
температури нагрівного середовища; ф 1 , ф2 — відповідно, тривалість 1-ї 
та 2-ї стадій термообробки. 

П е р ш а стадія термообробки зд ійснюється при температур і нагрівного 
середовища в термокамер і t . Тривал ість ціє ї першої стаді ї термообробки 
визначається періодом ф1, протягом якого температура поверхні ковбасного батона 
досягне граничного значення t*, яке залежить від виду ковбасної оболонки. Виконані 
дослідження [ 2 ] дозволили встановити такі значення температур: tmax=150 °С, t*=82 
°С (для белкозинової оболонки) і t*=90 °С (для целофанової двошарової оболонки). На 
цій першій стадії відбувається теплотехнологічна операція підсушування і починається 
операція підсмажування. 

На другій стадії завершується теплотехнологічна операція підсмажування, 
розпочата в першій стадії, і повністю реалізується процес варки. При проведенні 
другої стадії температура нагрівного середовища повинна змінюватися так, щоб 
температура поверхні продукту (ковбасного батона) залишалася незмінною. Завер-
шення другої стадії визначається періодом ф2, на протязі якого температура в центрі 
виробу (ковбасного батона) досягає необхідного значення t = 68 - 72 °С. 

ц 2 

Скорочення загальної тривалості процесу у випадку 2-х стадійної термообробки 
складає близько 35 — 40 %, тобто 2-х стадійна термообробка ковбасних виробів 
дозволяє суттєво зменшити тривалість процесу. 

Очевидною є залежність тривалості процесу термічної обробки м'ясних виробів 
від технологічних чинників, в першу чергу, від діаметра і довжини ковбасного батона. 

Нами здійснено аналітичне дослідження впливу діаметра ковбасного батона 
на тривалість процесу термообробки і, відповідно, на витрати теплоти (пари) для 
реалізації цього процесу. Нижче наведена методика визначення тривалості процесу 
термічної обробки і витрати теплоти (пари) для термокамер, що працюють в 
трьохстадійному режимі. 
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1. Тривалість теплового оброблення ковбасних виробів визначали за формулою: 

? = ££, .<> . - W - V- : . - ; . (1) 

Jfl<ltt) _ ™ З " J, (НК) 
де мк — корені рівняння 

' і (ні] 
= —і табульовані в [ 11; —— flj 3 м к • [j.j • (ин> + It • (нк)] 

".. •:• •••::• І І |. 8 — відносна надлишкова температура продукту, яка розрахо-

f ( r . r j - r n вується за формулою: fl 
Г . - Г-: 

F0 — критерій Фур'є (відносний час); F =(аф)/Д2; 

В. — критерій Біо; S. — — - fi. г — поточний радіус, м; R — радіус циліндра (ковбасного 

батона), м; I0, I1 — функції Бесселя; t — поточний час, год. 
Коефіцієнт тепловіддачі від повітряного середовища до продукту (підсушу-

вання, підсмажування) визначався за рівнянням: 

в - <% - о + 1,9- ( і і (Z) 

де: (і. — коефіцієнт тепловіддачі від повітряного середовища до ковбасних батонів, 
обчислений без врахування відносної вологості, Вт/(м2К); d — вологість повітря, кг/кг. 

Коефіцієнт тепловіддачі від пароповітряного середовища до продукту (варка) 
визначався за рівнянням: 

а- 1,167-В-k-vr^-D-** (1+1,9-<f). 

де B — постійна, що залежить від температури трійного пароповітряного середовища — 
при t =80 °С B=3,87; при t =100 °С В=3,85; k — коефіцієнт, який залежить від відношення 
довжини батона до його діаметра: при l/D <50 k=1, l/D >50 k>1; l — довжина батона, м; 
D — діаметр батона, м; w — швидкість переміщення (руху середовища), м/с. 

Час для процесу підсушування, на протязі якого температура поверхні ков-
басного батона досягне 50 °С, визначається за формулою: 

Л r < w „ а в. Ln + F, 

де r=(f | - ffi)/(f |;|i - tQ) — безрозмірна температура поверхні продукту; f" — час 
проходження "температурного фронту", визначається за номограмою [1]. 

Наближено приймаючи, що при малих F0 характер розповсюдження "темпера-
турного фронту" в ковбасному батоні може бути прийнятим аналогічним характеру 
розповсюдження "температурного фронту" в пластині, отримуємо: 

звідки 

р = г , • 

Тоді тривалість процесу підсушування в годинах можна визначити як: 

F.-R'2 

де а — температуропровідність продукту, м2/год. 
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Для процесу підсмажування число F0, що відповідає тривалості цього процесу, 
визначається із виразу: 

W Є ґї. Ь - + К - F, 

де t ц — розмірне значення температури поверхні ковбасного батона в кінці процесу 
підсмажування, яке може бути визначене як: 

t = T (t - t0) + t0, г. 4 сер О 0 ' ц. т д с м . 4 сер 0^ 0 ' 

де Т — температура (безрозмірна) на поверхні ковбасного батона в кінці процесу 
підсмажування: 

в 
• exp 

Є - В. 
^ • Fn_ - Fr 4 - Ё. * В, + 2 'nut 

Для процесу варки тривалість цього процесу розраховується за виразом: 

Lnp 1̂11 

де г0 г — початкова температура ковбасного батона, яка може бути прийнятою рівною 
середній температурі, тобто: 

І̂ПІДЧ "*" ^nrfjlt!-

На всіх 3-х стадіях термообробки ковбасних виробів у термокамері необхідно 
визначити середнє за відповідний процес значення радіуса ковбасного батону, врахо-
вуючи емпіричну поправку: R=K.R0, де R — радіус ковбасного батона на і — й стадії 
термічної обробки, м; (1 — підсушування, 2 — підсмажування, 3 — варка); K — 
емпіричний коефіцієнт, що характеризує збільшення радіуса ковбасного батона при 
термічній обробці (ft1=1; fe2=1,023; fe3=1,045); R0 — радіус ковбасного батона перед 
початком термічної обробки, м. 

Загальна тривалість процесу термічної обробки являє собою суму: 
ф = ф . + ф . + ф А заг А шдсуш. А підсмаж. А варки 

2. Теплове навантаження на нагрівання продукту визначається через середню 
температуру його, яка визначається із виразу: 

9 - 1 - ^ £„ • елр • ( -ми 3 • 5о1 

„•••?•... .- -.• . , , табульовані в [ 1 ]. 

Витрата теплоти на нагрівання продукту за процес, кДж: 

де = + 
Теплове навантаження, в кВт, на процес нагрівання: 

Теплове навантаження на випаровування вологи, кДж: 
Q = № У ) / ф , ^ в и п v " А заг ' 

де w' — кількість випареної вологи впродовж процесів підсушування, підсмажування 
і варки, яка визначається за формулою, в кг пари/ кг вологи: 
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Ж=А Ф ф d1; W'=W G, кг, 
заг 

де А — стала випаровування, приймається А=2,1610 -3 [1]; Ф — геометричний коефі-
цієнт; фзаг — тривалість процесу; d — діаметр оболонки, м; G — маса ковбасних 
виробів у камері, кг. 

Теплове навантаження, в кДж, на процес випаровування вологи: 
q =Q /3600. х в и п ^ в и п ' 

3. Втрати теплоти через зовнішні огородження, в кВт, визначаються за 
рівнянням: 

Jitsjt 

де F. — площа елементів огородження термокамери (бічна, стельова, торцева панелі, 
двері, підлога), м2; K. — коефіцієнт теплопередачі елементів огородження, Вт/(м2К); 
Дt — різниця температур всередині камери і ззовні, °С. 

4. Витрата теплоти на нагрівання внутрішніх металевих конструкцій, в кДж: 

Теплове навантаженн , в кВт: 

Чк 

5. Сумарне (загальне) теплове навантаження в період підсушування, підсмажу-
вання і варки, в кВт: 

q=q - + q + q + q ; x х т д с у ш х в и п x втрат х к ' 

q =q - + q + q + q ; x x п l д е м а ж х в и п х в т р а т х к ' 

q'"=q + q . 
^ ^ вар 2 в ж п 

Витрата теплоти, кДж/год: 
Q= q' 3600; Q"= q" 3600; Q'"= q'"-3600. 

Витрата пари, в кг/год: 

Q' D' = 

0"-

0"'-

h" - V 

Q" 
h" -h" 

Q"' 

h- - A , ; 

де h' i h" — відповідно, ентальпія пари і конденсату. 
На підставі вищенаведеної методики визначення тривалості процесу термо-

обробки ковбасних виробів і витрати теплової енергії для термокамер, що працюють 
у 3-х стадійному режимі, розроблений алгоритм розрахунку установки для теплового 
оброблення ковбасних виробів з врахуванням впливу технологічних чинників (діаметру 
і довжини виробу) на загальну тривалість процесу і витрату теплоти на цей процес. 
Нижче наведений приклад практичного застосування розробленого алгоритму для 
розрахунку витрати теплоти і пари на термокамеру типу ККВЕ-02. 
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Висновки. Результатом аналітичного дослідження впливу деяких технологічних 
факторів на тривалість процесу термообробки варених і варено-копчених м'ясних 
виробів є запропонований алгоритм розрахунку витрат теплоти (пари) на термока-
мери, що працюють у 3-х стадійному режимі. 
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В.И. Павелко, А.Ю. Соколенко, 
А.И. Заславский 

Исследование влияния некоторых технологических факторов на длительность 
процесса термической обработки колбасных изделий 

Приведены результаты аналитического исследования влияния диаметра и 
длины колбасного изделия (батона) на продолжительность процесса термообра-
ботки и, соответственно, на расход теплоты (пара) для термокамер колбасного 
производства. 

Разработан алгоритм теплового расчета установки для термической 
обработки вареных и варено-копченых колбасных изделий, который позволяет 
определить расход тепловой энергии на процессы сушки, поджаривания и варки 
колбасных изделий в зависимости от изменения технологических факторов, 
влияющих на вышеуказанные процессы. 

Ключевые слова: вареные колбасные изделия, термическая обработка, 
термокамеры колбасного производства. 

V. Pavelko, O.Sokolenko, 
A. Zaslavskii 

Research of the influence of some technological factors on the duration 
of process of heat treatment of sausages 

The article presents the results of analytical research of the influence of diameter 
and length of sausage product (baton) on duration of thermal process and, accordingly, 
to the heat spending for thermal camera of sausage industry. 

The algorithm of thermal calculation of installation system for thermal processing 
for boiled and boiled-smoked sausages is developed, which can determine the number 
of using thermal energy for drying, frying and boiling process according to the change 
of technological factors, which affect those processes. 

Key words: boiled sausages, heat treatment, thermal camera sausage production. 
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УДК 664.123.4.02 

М.М. Пушанко, д-р техн. наук ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШЕННЯ 

Розглянуто конструктивні особливості транспортних систем колонних 
дифузійних апаратів. Проведено порівняльний аналіз характеру зношення їх елементів. 
Розроблено методику проведення досліджень. Наведено дані експериментальних 
досліджень транспортних систем колонних дифузійних апаратів типу КД2-А30 та 
ЕКА-3. Опрацьовані результати експериментальних досліджень, підтверджено 
нерівномірний характер зношення лопатей по довжині та по висоті колони. Подано 
можливі причини нерівномірного зношення матеріалів транспортних систем колонних 
дифузійних апаратів в процесі експлуатації. Встановлено механічні фактори, що 
впливають на процес зношення металу. Запропоновано нову систему оцінки 
зношуваності їх елементів в залежності від справжньої тривалості роботи дифузійної 
установки та від кількості переробленої сировини. 

Ключові слова: лопать, транспортна система, колонний дифузійний апарат, 
стружка, зношення, питоме навантаження. 

Агресивні середовища, що використовуються при обробці та виготовленні 
харчових продуктів, прискорюють руйнування та вихід з ладу окремих деталей, 
вузлів і обладнання в цілому. В умовах сучасного виробництва все частіше постає 
питання зменшення витрат на виготовлення, обслуговування і ремонт машин та 
апаратів, що використовуються в харчовій промисловості. 

В бурякоцукровій промисловості одним з важливих видів обладнання є дифу-
зійні установки, до складу яких входять обладнання для попередньої теплової обробки 
стружки (ошпарювачі) та дифузійні апарати. 

Дифузійні апарати поширених типів (ротаційні, колонні, нахилені) [1] 
відносяться до складного, великогабаритного обладнання, маса якого залежить від 
продуктивності. Колонні апарати середньої продуктивності 2500 — 3000 т/добу мають 
масу 165-200 тон. їх корпуси складаються з окремих царг діаметром 5...6 м товщиною 
12...18 мм. Транспортні системи колонних апаратів різних типів (ВМА, Буккау-Вольф, 
КДА, ЕКА) конструктивно поділяються на два типи — малолопатеві та багатолопатеві. 
Вони виконані у вигляді трубовалів діаметром 2 . 2 , 5 м з встановленими на них 
лопатями різної форми (Рис.1), та контролапатями закріпленими на корпусах апаратів. 
Кількість лопатей, наприклад, трикутного перерізу з плоскою робочою поверхнею в 
колонах фірми ВМА (Рис.1,а) продуктивністю 3000 т/д з висотою 17-18 м і діаметром 
5-6 м, досягає 200 штук. У малолопатевих колонах аналогічної продуктивності 
(зарубіжних типу Буккау-Вольф та вітчизняних КДА-25, ЕКА-2 та ін.) кількість 
лопатей зменшена до 28-30. Вони мають довжину 1 , 5 . 1 , 8 м та складні форми 
поперечного перерізу (Рис.1). 

Лопаті закріплені на трубовалах у вигляді пустотілих консолей. При пере-
міщенні і перемішуванні сокостружкової суміші вони періодично взаємодіють з 
нерухомими контрлопатями, прикріпленими до корпуса колони. В результаті їх 
взаємодії відбувається переміщення і часткове перемішування стружки. Величини 
пульсуючих механічних навантажень, що виникають в лопатях неоднакові по висоті 
колони — вони менші в нижній частині, де питоме навантаження об'єму дорівнює 
350 кг/м3 , і більші у верхній — з питомим навантаженням 8 0 0 . 8 5 0 кг/м3 . 
© М.М. Пушанко, А.М. Парахоня, 2012 
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Рис.1. Конфігурація лопатей транспортних систем колон дифузійних апаратів: 
а — плоскі трикутного типу (колони апаратів конструкції ВМА); б — 

каплеподібної форми (колони апаратів конструкції Буккау-Вольф); в — форми крила 
літака (колони апараті КДА-25, КДА-30 модернізованого типу та ін.); г — 
хвилеподібні (колони апаратів конструкції ЕКА-2, ЕКА-3) 

Елементи транспортних систем зазвичай виготовляють із конструкційних 
сталей марки Ст3 або нержавіючої сталі 12Х18Н10Т (ЕКА) в комбінації з різними 
покриттями[2]. Працюючи в умовах знакозмінних механічних навантажень і змінних 
показників рН середовища складові системи, зокрема лопаті та контрлопаті, швидко 
зношуються. 

Характер зношення деталей транспортних систем досліджувався багатьма 
авторами [3]. Було встановлено, що річне зношення елементів транспортних систем 
неоднакове по висоті колони і довжині лопатей, його величини коливаються в межах 
0,6-2,3 мм/рік . Такий широкий діапазон зміни величини зношення не має достатнього 
обґрунтування. Прийнятий річний показник не враховує справжній термін роботи 
установок протягом виробничого сезону, який може мати різну тривалість (70...100 
і більше діб), та кількість і якість переробленої сировини. 

Нами проведені експериментальні дослідження стану зношеності дифузійних 
колон, що відпрацювали кілька сезонів на Лохвицькому та Узинському цукрових 
заводах, де встановлено колони КД2-А30 з лопатями форми крила літака (Рис.1,в), 
та Саливінківському (ЕКА-3) з лопатями хвилеподібної форми (Рис.1,г). 

Величину зношення робочих поверхонь вимірювали ультразвуковим товщи-
номіром А 1207 з вмонтованим п'єзоелектричним перетворювачем. Похибка вимірів, 
згідно паспортним даним приладу, складає 0 ,1 мм (в діапазоні 0,6-300 мм). 

Методика проведення досліджень включала визначення товщини стінок лопатей 
в різних місцях лобової частини лопатей. На Рис.2 показані місця замірів на відстані 
50-100 мм від неї в трьох точках: перший — на відстані 50-100 мм від валу, другий — 
в середній частині лопаті, третій — на відстані 50-100 мм від її краю. 

Обробка результатів досліджень підтвердила нерівномірний характер зношення 
лопатей, по довжині і по висоті колони. їх результати наведені в таблиці № 1. 

На зношення матеріалу транспортних систем впливають різні механічні та хімічні 
фактори. До механічних відносяться: контакт лопатей з сокостружковою сумішшю, 
різниця кількості контактів початкових та крайніх точок лопаті та зміна питомого 
навантаження по висоті і діаметру колони. До хімічних — зміна величини рН. 
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Таблиця 1. Результати обстеження колони КД2-А30 
на Узинському цукровому заводі (початкова товщина металу 10 мм.) 

Ряд № 1 
Лопать (мм.) 

Ряд № 1 
Перший замір Другий замір Третій замір 

1 6,2 5,7 4,6 
3 6,1 5,5 4,3 
5 5,9 4,9 4,3 
7 5,8 4,8 4,4 
9 6,2 5,2 4,5 
11 5,9 5,0 4,3 
13 4,2 3,9 3,5 

Сокостружкова суміш, що подається з ошпарювача, являє собою агресивне 
середовище, в якому присутні домішки у вигляді піску, землі, глини та інших 
елементів, що не були відділені від буряків в процесі очищення та відмивання. Кількість 
цих домішок залежить від ефективності кінцевого очищення буряків у бурякомийних 
комплексах. Наприклад при переробленні бурякосировини з середньою масою 
коренеплоду 1 кг, якщо залишилося тільки 2 г домішок, внесе в дифузійну установку 
2 к г / т таких домішок. Екстракц ійн і установки продуктивністю 3000 т/добу 
переробляють за годину 125 т бурякової сировини, з якою в установку буде внесено 
250 кг домішок за годину. Сумісна дія тертя такої суміші викликає абразивний та 
хімічний види зношення. 

Дію механічних факторів пояснимо розглянувши рух початкових (біля валу) і 
крайніх точок лопаті та знайшовши відстані як і вони проходять за один оберт. В апараті 
ЕКА-3 наприклад, діаметр колони 6 м, діаметр вала 2,6 м Початкова точка за один 
оберт проходить свій шлях по колу довжиною 8,164 м, а крайня 18,5м, тобто її шлях 
в 2,27 рази довший ніж у початкової. Різниця відстаней, як і проходять окремі точки, 
розміщені на різних відстанях від трубовалу, а відповідно і кількість контактуючої 
сокостружкової суміші, величина змінна. її прямолінійна змінність передбачає 
прямолінійний характер зношуваності лопаті в процесі експлуатації. 

з радіальним підведенням лопастей 
Рис.4. Схема уточнення величини 

діаметру руху точки 
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Багатолопатеві транспортні системи мають радіально встановлені лопаті (Рис.З, 
б) і тому розрахунок швидкостей переміщення не потребує уточнення. Малолопатеві 
транспортні ситеми мають лопаті різної конфігурації [4] встановлені тангенціально 
(Рис.2, а). При такому розташуванні через точки, по яких проводилися дослідження, 
можна провести прямі, які не перетинають центр вала, а постійно зміщені на величину 
катета в прямокутного трикутника ABC з катетами а і в та гіпотенузою с (Рис.4). 

Вирахувавши величину с для кожної точки окремо, знайдемо відстань яку 
вона проходить. 

Товщина лопаті спрацьовується за п кількість обертів. Не враховуючи дії інших 
факторів вважаємо, що стирання металу лопатей від дії тільки механічних факторів 
відбувається прямолінійно. Введемо коефіцієнт стирання k , що буде дорівнювати 
відношенню товщини спрацьованого металу до відстані, яку пройшла ділянка лопаті. 

, Д5 k z z (1) 2nRn к ' 

AS = 6 „ - 5 a (2) 

де 5Л — початкова товщина матеріалу лопаті, м; Ьд — дійсна товщина матеріалу лопаті 
на момент дослідження, м; п — кількість обертів що пройшла лопать за період 
експлуатації; R — радіус досліджуваної точки, м. 

Рух сокостружкової суміші в пристінній зоні дифузійного колонного апарату є 
найбільш дослідженим. Приймемо величину Д§ в ній за фіксовану номінальну, яка для 
наших умов дорівнює різниці початкової і дійсної товщини металу (формула (2)). 
Наприклад дані таблиці (для ряду №1, третьої точки заміру) 6„ = 10 мм, Ьд = 4 , 6 мм 
тоді AS = 10 - 4,6 = 5,4 мм. Вирахувавши k для цієї зони за формулою (1), знайдемо 
співвідношення Д8 до відстані, що проходить відповідна точка за період експлуатації. 
Знайдений коефіцієнт k використаємо для обрахунку Д5 наступної точки. Знаючи Д5 
при сталому значенні 5П знайдемо розрахункову товщину металу. 

Виконані розрахунки для досліджених ділянок лопаті (формула 1,2) показали, 
що очікувана величина зношування матеріалу на першій і другій ділянці замірів 
менша існуючої в натурі і однакова на третій ділянці (Рис 5.). 

Товщина 
металу, (мм.) 

• Заміряна 
товщина 
металу 

• Розрахункова 
товщина 
металу 

її ш 

Точки заміру 

Рис.5. Заміряна та розрахункова товщина металу лопатей 
транспортної системи колони після експлуатації 
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Висновки. Відмінність розрахункових і визначених в дослідах величини 
зношення матеріалів транспортних систем колонних дифузійних апаратів показали, 
що на зношуваність поверхні лопатей впливає ряд додаткових факторів. Серед них 
найбільший малодосліджений вплив має зміна питомого навантаження по діаметру 
колони. Це призводить до зміни коефіцієнта тертя сокостружкової суміші по матеріалу 
лопаті. Врахування зміни коефіцієнта тертя по довжині елементів транспортних систем 
сприятиме збігу розрахункових і практично визначених результатів зношення. 
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Н.Н. Пушанко, А.М. Парахоня 
Особенности износа элементов транспортных систем 

колонных диффузионных аппаратов 
Рассмотрены конструктивные особенности транспортных систем колонных 

диффузионных аппаратов. Проведен сравнительный анализ износа их элементов. 
Разработана методика проведения опытов. Приведены данные экспериментальных 
опытов транспортных систем колонных диффузионных аппаратов типа КД2-А30 и 
ЭКА-3. Обработаны результаты экспериментов, подтвержден неравномерный 
характер износа лопастей по длине и высоте колонны. Перечислены возможные 
причины неравномерного износа материалов транспортных систем колонных 
диффузионных аппаратов в процессе эксплуатации. Установлены механические 
факторы, которые влияют на процесс износа металла. Предложена новая система 
оценки износа их элементов в зависимости от фактического времени работы 
диффузионной установки и от количества переработанного сырья. 

Ключевые слова: лопасть, транспортная система, колонный диффузионный 
аппарат, стружка, износ, удельная нагрузка. 

M. Pushanko, A. Parakhonia 
Peculiarities of wear of the elements of transportation systems 

of column diffusers systems 
The article considers the construction features of transport systems of columned diffusers. 

It gives the comparative analysis of the nature of wear of the elements. It also develops the 
methodology of research. The article describes the data of experimental studies of transport 
systems columned diffusers KD2-A30-3 and ECA type. It also revises the results of experimental 
studies confirmed the uneven features blades wear along the length and height of the column. 
There are given possible causes of uneven wear and material transport systems column diffusion 
devices during the operation. The paper establishes the mechanical factors that affect the 
metal wear. It also presents new evaluation system of the elements wear according to the right 
diffusion length of the installation and the amount of recycled raw materials. 

Key words: blade, transport system, columned diffusers, chips, wear the specific load. 
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У статті узагальнено та розвинуто результати сучасних наукових дослід-
жень із термодинамічного аналізу теплообмінних процесів і систем. 

Ключові слова: термодинаміка, теплообмін, процес, ентропія, ексергія теплоти. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ТЕРМОДИНАМІЧНОГО 
АНАЛІЗУ ТЕПЛООБМІННИХ 
СИСТЕМ ЦУКРОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА. Частина 2 

Заданий стійкий 
стан (Г) 

Початок статті читайте у попередньому номері журналу. 
Втрачена робота в необоротному процесі (ексергетичні втрати). 

Бнтропійний метод термодинамічного аналізу 

Якщо процес 1 - 2 ідеальний (ASirrev = 0), то [[Wx )R ] = W m a x - максимальна 

робота. У разі необоротності процесу 1-2 ((ASirrev > 0) [ ( W ) I ] < Wmax чи Hin > Hout, 

тобто Hin - Hout= AH. З 'ясуємо детальніше джерело ексергетичних втрат AS. Для цього 
розглянемо два альтернативних процеси переходу системи між двома стійкими 
станами 1 і 2 (рис. 4). 

Нехай процес R буде повністю оборотний, а 
процес I — необоротний. Ц і процеси супровод-
жуються теплообміном з навколишнім середовищем 
(Q0)R і (Q0), , що має фіксовану температуру Т0. У 
кожному процесі виробляється деяка робота — (W)R 

і ( W ) j відповідно. Очевидно, втрата роботи або ж 
втрата ексергії внаслідок необоротності дорівнюватиме 

AW = AH = (W)R - (W)l = ( « 0 ) , — (Q0)B . (24) 

Далі для кожного з процесів складемо баланс (Q0)^ ' 
ентропії. Зміна ентропії для процесу l , з урахуванням 
формули (13), визначається співвідношенням 

A S I = -(Q0)I /Т + ASirrev ( 2 5 ) 
Для повністю оборотного процесу R зміна 

ентропії системи дорівнює тепловому потоку ентропії: 
A S R = -(QO)R /Т0 . ( 2 6 ) 

Отже, взявши до уваги, що AS, = ASR з рівнянь (24) — (26), маємо 
AH = Т0(AS„ - AS, + A S ) = T0AS . (27) 0 R 1 irrev' 0 irrev v ' 

Аналогічний вираз можна вивести й для контрольного об'єму зі стаціонарними 
потоками. 

З рівняння (27) видно, що зумовлена необоротністю втрата ексергії (вона ж 
втрата роботи від необоротності чи її перевитрата) прямо пропорційна зростанню 
ентропії від необоротності AS.rrev . Коефіцієнтом пропорційності в даному разі є 
термодинамічна температура умовного навколишнього середовища. 

Заданий стійкий 
стан (2) 

Навколишнє 
середовище при Т0 і р 

Рис. 4. До визначення 
ексергетичних втрат 

© С.М. Самійленко , С.М. Василенко, О.Ф. Б у л я н д р а , К.О. Штангеєв , В.В. Ш у т ю к , 2012 
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Метод термодинамічного аналізу, що ґрунтується на аналізі втрат ексергії, 
розрахованих за рівнянням (27), називають ентропійниж1. Такий метод був запропо-
нований Р. Клаузіусом у 1851 — 1854 p.p. і далі розвинутий Д.П. Гохнггейном. Під час 
аналізу термодинамічних систем ентропійний метод обмежується виключно жсергією 
теплоти й полягає у вирахуванні ексергетичних втрат від первинної організованої 
енергії (ексергії). На відміну від ексергетичного методу ентропійний, спираючись на 
аналіз втрат, не потребує відстеження всіх потоків эксерг'й (розглядаються тільки вхідні 
потоки), що за певних умов дає можливість спростити аналіз. 

Ентропійний метод оперує власною системою коефіцієнтів ексергетичних втрат: 
- абсолютний коефіцієнт ексергетичних втрат і-го процесу: 

о ^ 
"< = "5ЇЇГ , (28) 

—і 

де ДН, — ексергетична втрата і-го процесу; Ё)" — початкова ексергія, введена в 
систему; 

- повний коефіцієнт ексергетичних втрат: 

„ ДНі+ ДН2+... + Д3,-і+ ДН„ „ „ „ ^ ^ 
і 

- коефіцієнт термодинамічної досконалості системи: 
гц = 1 - Q. (ЗО) 

Нескладний порівняльний аналіз методів показує, що обидва методи, безумовно, 
дещо відрізняючись методично, мають спільну основу — необоротність (джерело 
додаткових затрат енергоресурсів) кількісно описують ексергетичними втратами. 
Також запис ексергетичного ККД через втрати ексергії [6] і абсолютна схожість 
коефіцієнтів оборотності (34) (ексергетичний метод) та термодинамічної досконалості 
(ЗО) (ентропійний метод) ще раз підтверджують наше припущення про те, що границі 
між методами дещо умовні і йдеться про єдиний циклічний підхід. У цьому сенсі 
доцільно згадати й той важливий факт, що поняття ексергії теплоти завжди зумовлено 
непрямим, циклічним характером процесу перетворення теплоти в роботу. 

Проте у циклічному підході істинну природу джерела необоротності не вдається 
виявити надто довго, тимчасом як у нециклічному вона зрозуміла з самого початку. 
Більше того, циклічний процес — це штучна конструкція, яку в передусім потрібно 
розглядати як особливий випадок, у якому реалізується послідовність нециклічних 
процесів, так що кінцевий термодинамічний стан системи збігається з початковим. 
Тому, на наше переконання, головну роль у методології термодинамічного аналізу 
(незалежно від підходу) треба віддати ентропії. Ентропія — це координата термічного 
стану, а ексергія — функція, залежна від ентропії, тобто у всіх обчисленнях зміни 
величин ексергії від необоротності (ексергетичних втрат) завжди є величина зростання 
ентропії у явній або в неявній формі. 

Аналіз основних необоротних процесів 
Далі, подібно до аналізу необоротності за допомогою ентропії, проаналізуємо 

основні необоротні процеси ТС (теплообмін між двома теплоносіями з різними 
температурами, теплообмін із навколишнім середовищем, дисипація механічної 
енергії потоку теплоносія), використовуючи ексергетичний (циклічний) підхід. При 
цьому спробуємо розкрити його справжній підтекст, який недоступний під час 
звичайного (рядового) використання основних формул і коефіцієнтів. Методика аналізу 
передбачає аналіз втрат роботи (ексергії) для кожного з процесів, оскільки таким 
1 На думку авторів, така назва невиправдана. 
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чином наочніше простежується зв 'язок із необоротністю. Зрозуміло, що в зазначених 
випадках робота не є метою функціонування установок, а тому під втраченою роботою 
розумітимемо деяку уявну роботу, яку можна було б отримати в повністю оборотному 
процесі під час переходу між тими самим початковим і кінцевими станами за 
допомогою гіпотетичних установок. 

Теплообмін із навколишнім середовищем 
На рис. 5, а зображена реальна система, яка , маючи неідеальну ізоляцію, під 

переходу із стану 1 в стан 2 віддає навколишньому середовищу деяку кількість 

теплоти [SQ0 ] . Даний процес необоротний, а тому dS°rrev > 0 Оборотний теплообмін 

із навколишнім середовищем можна забезпечити, залучивши до попередньої системи 

ідеальну ЦТЕУ (рис. 5, б). В цьому випадку буде вироблена деяка робота [S(W0)R]2, 

що в порівнянні з першою системою є недоступною. 

ф 

T ,H\,S\ \ 1 1 T2,H2,S2 

1 [ Q 2 
777777777777 

а) 

T, H, S, 

Ф" Ф 
[eQoS T2,H2,S2 

[6(Wo)R ]2 

• [ 5 ( Q O ) R ] 2 

7 7 7 7 7 ^ 7 7 7 7 7 
6) 

Рис. 5. Приклад необоротного (а) і оборотного (б) теплообміну 
з навколишнім середовищем при T0 і p0 

Знайдемо величину цієї роботи, склавши відповідні баланси: 

- баланс енергії для оборотного процесу: 

[ Q ]] = № ) л ]] + [ 8 ( 0 , ) л ] ] ; 

- баланс ентропії для оборотного процесу ( dS0ev = 0 ): 

(31) 

[S 2-S ] , = 0 ; (32) 

- баланс ентропії для необоротного процесу (dS0 > 0 ): 

[S 2 -S i ] = dS« (33) 

Оскільки [S2 -S 1 ]R = [S2 -S 1 (за умовою порівняння параметри стану обох 
систем для початкового й кінцевого станів однакові), то 

dSirrev = 
К ] 2 [ 8 ( 0 0 ) д ] 1 

(34) 
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ч и [SQo]] - [S(QO)R]] = TodSOrrev. ( 3 5 ) 

Враховуючи рівняння (43) та (47), запишемо аналітичний вираз для втраченої 
роботи: 

[8 (W0)R] = TodStrv , ( 3 6 ) 

тобто втрачена робота (ексергетична втрата) прямо пропорційна приросту ентропії, 
зумовленому необоротністю процесу. 

Д л я р е а л ь н и х систем т а к е з р о с т а н н я ( генерац ію) е н т р о п і ї доц ільно 
розраховувати виходячи з балансу ентропії об'єднаної адіабатної системи. В даному 
разі це система АВ (рис. 5, а). Вважатимемо, що в кожній з підсистем проходять 
внутрішньооборотні процеси, тоді зміна ентропії запишеться відповідно до рівняння 
(15). Для підсистеми А, в якій теплообмін може супроводжуватися зміною температури 

2 

Т. = var, AS0. = - f —— . У разі, якщо теплофізичні властивості теплоносіїв у межах А A j f 
1

 TA 

зміни температури м о ж н а в в а ж а т и сталими, п ісля інтегрування отримаємо: 

A S O = -
 Q o 

A T , де TTA — середньологарифмічна температура теплоносія. 
mA 

Систему В — отже собою навколишнє середовище можна розглядати як 

систему з постійною температурою To , тобто ASB = ~ . 
T o 

Отже, р і вняння зміни ентропії адіабатної системи AB набуде вигляду: 

AS°AB = ASA + ASB = Q° - f —0° . Оскільки зміна ентропії та зростання ентропії від 
T o 1

 TA 
необоротності в адіабатній системі рівня, ASAAB = AS0 , можемо записати: 

ASO = Q o - f — Q o = Q o - A - ( 3 7 ) irrev T J T T T . ( 3 ' J 
T o 1

 TA To TmA 

Дисипація механічної енергії 
Розглянемо два варіанти переходу системи із стану 1 у стан 2 при підведенні 

до системи механічної енергії — необоротний (рис.6, а) і оборотний (рис.6, б). Під 
механічною енергією, що підводиться до ТС, розумітимемо дисипацію механічної 

енергії потоку речовини [8(ЖМ )7] 1 (в реальних системах проявом такої ситуації є 

падіння тиску в проточній частині теплообмінного апарата). 
На рис. 6, а зображено адіабатну систему, в як ій проходить необоротний 

процес. Оскільки механічна енергія — упорядкована форма енергії, то її підведення 
зумовить такі самі зміни в системі, як і під час підведення теплоти. Тобто зміна 
ентальпії потоку речовини: 

[ [ 2 - H ] =[—(W„),]2. ( 3 8 ) 

Очевидно, баланс ентропії набуде такого вигляду: 

—Q С OQ 

[S2 - S І = dsprrev (f T = o ) . (39) 
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Систему, в як ій відбувається оборотний процес R, зображено на рис. 6, б. 
Оборотність процесу в такій системі забезпечується залученням циклічної холодильної 
установки (ЦХУ), в як ій реалізується зворотний цикл Карно. Використовуючи 

механічну енергію у кількості [—(WM )R] 1 та енергію навколишнього середовища 

[S(Qo)R] 1 , оборотна система зумовлює такі самі зміни ентальпії та ентропії, як і 

необоротна: 

[ 2 - H ] = [ S ( W M ) R ] 2 + [ S ( Q O ) R ] 2 , ( 4 o ) 

[ [ - S ] ^ . (41) 
T o Також для оборотного процесу справедлива рівність: 

—W = [ S ( W M ) , ] - [ S ( W M ) R ] 2 = [ 5 ( Q o ) J 2 , ( 4 2 ) 

де dW — втрати роботи, зумовлені необоротністю процесу дисипації механічної 
енергії. 

Ф" Ф 
T ,Hi ,Si 

& © • — » — 
T,H\,S\ i_ m і TfHifSi 

I T 2 H 2 , S2 
'[SQm]I\ 

' [ « ( Q o ) Ї 
К Wm)i]I = [SQMH 

а ) б) 

Рис. 6. Приклад необоротного (а) і оборотного (б) процесу 

Враховуючи, що [S2 - S1]J = [S2 - S1]R та рівняння (39) — (41), запишемо 
вираз (42) через зростання ентропії: 

—W = TodSPrrev. (43) 

Для реальних процесів при T = var зростання ентропії, спричинене необорот-
ністю процесу дисипації механічної енергії, записується у вигляді інтеграла: 

А СП Г SW 
ASprev = J — . ( 4 4 ) 

Якщо вважати теплофізичні властивості теплоносіїв у межах зміни темпера-
тури сталими, після інтегрування отримаємо: 

ASP = W = VAp 
ASirrev = — - — , ( 4 5 ) 

m m 

де V — об'ємна витрата теплоносія, м3 /с; Др — втрати тиску в проточній частині 
системи, Па; TT — середньологарифмічна температура теплоносія. 
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Теплообмін між двома теплоносіями з різними температурами 
На рис . 7, б зображена г іпотетична повністю оборотна система, я к а , 

використовуючи теплоту зовнішнього середовища, виконує таке саме нагрівання та 
охолодження потоків теплоносіїв, що й реальна система (рис. 7, а). При цьому вона 

дає можливість отримати деяку роботу [S(W)R] 1, яка для випадку необоротної системи 

недоступна. В цьому нескладно переконатися, записавши баланси енергії та ентропії 
для кожної з систем. 

T,Hi,S2 <Ь Ф T2,H2,S2 

[5Qi].2 

T,H 2,S 2 Ф ф T,H2,S2 

[ Q ]2 
T4 , H , S 4 
— 

T,H„S3 

(4 Ф 
а) 

W Q M 4 

•77777T777777 
6) 

Рис. 7. Приклад необоротного (а) і оборотного (б) процесу 

У системі, зображеній на рис.7, а, збільшення ентальпії холодного теплоносія 

дорівнює зменшенню ентальпії гарячого теплоносія H2 - H1 = H4 - H3 = [SQ ] , а для 

гіпотетичної установки справедливі такі рівності: 

[ S Q ] ] = ] ] + [ 8 ( ^ 1 ) Л ] ] = [ S Q ] ] + [ S Q ] ] , 

д е [ S ( W ) R ] ] = [ 6 ( W 1 ) R ] ] - [ 6 ( W 2 ) ^ ] , 

а [ S Q ] ] = [ S ( W ] ) R ] ] + [ 8 Q , ) R ] ] . 

Після деяких перетворень рівнянь (46) — (48) отримаємо: 

[ S ( W ) й ] ] = [ 8 ( 0 , ) * ] 4 . 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

Баланс ентропії для першої системи (рис.7, а), враховуючи її адіабатичність 
та рівняння (17), виглядатиме так: 

5T . irrev 

для іншої — 

S 2 + S 4 S 1 S ] - dSir 

[ s ( Q 0 ) R ]4 
• S 4

 - S 1
 - S ] = • T 

(50) 

(51) 
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Далі, беручи до уваги рівність змін ентропії обох випадків ы рівняння (49), 
запишемо аналітичний вираз для втраченої роботи через кількісну характеристику 
необоротності: 

[5 (Ж) R ] = T0dSlev. (52) 

Для реальних (необоротних) процесів у загальному випадку при T і T2- var: 

2 2 Я.ҐЛ 
A S L v = J T - J T . (53) 

1 '2 1 •'і 

Нециклічний ентропійний метод 
За визначенням оптимізація ТС — це комбінаторна задача, ускладнена 

великою кількістю можливих варіантів, що підлягають аналізу. Термодинамічна 
інтерпретація такої задачі передбачає наближення реальної ТС до деякої абстрактної 
системи з максимальною ефективністю. Наприклад , за аналогією з наведеною 
методикою термодинамічно ідеальний ТТК цукрового виробництва виглядатиме як 
гігантська теплова машина (рис. 8), що принципово суперечить особливостям його 
структури, адже реальне застосування теплових машин здебільшого чи неможливе, 
чи економічно невигідне. У зв 'язку з цим втрачається прямий зв 'язок між причиною 
неефективності ТТК — необоротністю та метою оптимізації. Важливо й те, що 
ексергетичні втрати, як і у випадку систем циклічного перетворення теплоти в роботу 
чи, навпаки, показують теоретичні перевитрати енергії, в умовах аналізу ТС не можуть 
дати подібного результату, оскільки теплота й ексергія — абсолютно різні поняття. 

Оскільки необоротність реальних процесів головним чином пов'язана з кінцевою 
різницею потенціалів і дисипативними явищами, то логічно удосконалювати ТС 
треба, усуваючи останні. Так, оборотний теплообмін можна забезпечити також в уявній 
ТС за різниці температур dT^0, тобто за площі поверхні теплообміну А^-П (рис. 9). 
Застосування гіпотетично гладких поверхонь теплообміну та ідеальної ізоляції дасть 
можливість подолати необоротність, спричинену дисипацією механічної енергії 
потоку й теплообміном з навколишнім середовищем відповідно. Таким чином, витрату 
енергії на постійно діючу ТС можна звести до мінімуму за умови забезпечення 
мінімального падіння потенціалів теплоносіїв на вході та на виході з системи. 

T 
T1 

To 

Рис. 8. Гіпотетичний ТТК цукрового виробництва 

F F F, F2 F3 Fn-, Fn F 

Рис. 9. Оборотний теплообмін у різних схемах руху теплоносіїв 
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Нециклічний підхід до аналізу ефективності ТС передбачає для кількісного опису 
необоротності використовувати тільки ентропію. Такий метод, що спирається на 
властивості ентропії, властивий фундаментальній термодинаміці і, на нашу думку, може 
називатися (нециклічним) класичним ентропійним методом термодинамічного аналізу. 

Термодинамічна ефективність простої ТС визначається за допомогою ентропій-
ного коефіцієнта термодинамічної недосконалості: 

д Qtot 
n
imP = irrev ls AS max ; (54) 

irrev 

чи ентропійного коефіцієнта термодинамічної досконалості: 

p „ AS"" 
n = 1 ( 5 5 ) S

 A S
m a x 

irrev 

при цьому nSmp + np = 1 , (56) 

де AS"tev — зростання ентропії ізольованої системи, що переходить між двома 

заданими станами; AjS"aX — максимально можливе зростання ентропії адіабатної 
системи — система переходить із даного стану в стан термодинамічної рівноваги з 
навколишнім середовищем. 

Коефіцієнти (54) і (55) не мають зазначених недоліків ККД (енергетичного, 
ексергетичного), оскільки характеризують міру відхилення реальної системи від 
оборотної в межах змісту другого закону термодинаміки. Пояснимо це. Загалом для 
ТС чисельник рівняння (54), який визначається як сума трьох складових, випливає 
з другої частини формулювання другого закону термодинаміки: 

AS"" =AST + ASP + AS0 , (56) irrev irrev irrev irrev 

де ASjrrev — зростання ентропії від необоротного теплообміну між теплоносіями з 

різними температурами (63); ASfrrev — зростання ентропії від дисипації механічної 

енергії потоків теплоносіїв (54); AS°rrev - зростання ентропії від теплообміну з 
навколишнім середовищем (47). 

На практиці розрахунок ASfr™ за рівнянням (56) дещо ускладнюється потребою 
інтегрувати, а застосування, з метою спрощення, середньологарифмічних температур 
може збільшувати похибку розрахунків, тому для відкритих систем ефективніше 
складати загальний ентропійний баланс, розглядаючи систему як ізольовану (будь-
яка система + навколишнє середовище) та використовуючи рівняння: 

A S Z v = femS - X т А 1 + Q . ( 5 7 ) 
V out in 1 0 

Враховуючи те, що стан рівноваги ізольованої системи визначається 
максимумом її ентропії (теж наслідок другого закону) та обмеження, які природа 
накладає на функціонування технічних систем (енергія має технічне значення доки 
має потенціал, відмінний від потенціалу навколишнього середовища), знаменник 

рівняння (54) відіграє роль еталона порівняння. Це означає, що ASmaX , як результат 
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взаємодії уявної ТС (система А) з навколишнім середовищем (система В) (рис. 10.) 
кількісно характеризує максимальну необоротність, яка можлива в земних умовах, 
і розраховується за наступним рівнянням 

AQmax Q f T - T о V V Ap 
ASirrev = Q I T T , ( 5 8 ) 

де Q — потік теплоти, який у реальній системі бере участь в теплопередачі; Vflp — 
дисипація механічної енергії потоків теплоносіїв. 

Враховуючи адитивність ентропії , для визначення впливу складної ТС 
(рис. 11.) на ефективність окремих її елементів (підсистем) можна використовувати 
відносний коефіцієнт термодинамічної ефективності: 

A S ' Q ' 
irrevk 

TAS'O (59) 

де k — відповідний елемент складної ТС, k = 1...N. 

k=1 

Рис. 

Висновки. Науково обґрунтовані засади аналізу ТС, розглянуті в даній статті, 
є першим кроком до створення загальної методології оптимізації теплообмінних 
процесів і систем цукрового виробництва, в основі якої — беззаперечний факт 
існування необоротності як фізичного джерела неефективності технічних систем. 

Інструментом цієї методології запропонований класичний ентропійний метод, 
оскільки для нас очевидно, що циклічний підхід у вигляді ексергетичного та 
звичайного ентропійного методів передусім ефективний для аналізу генераторів 
роботи. Проте для аналізу теплообмінних систем він, з огляду на визначені вище 
обставини, стає надто ускладненим і малопродуктивним. 
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Вивчена проблема математичного моделювання квазі-в'язкого потоку рідини 
в щілинних каналах шнекових машин. Наводиться рівняння для визначення витрат 
рідини у каналі. Отримані дані дозволяють моделювати інші в'язкопластичні рідини. 

Ключові слова: в'язкопластична рідина, течія Куетта, швидкість зрушен-
ня, модель реології, щілинний канал, шнекова машина. 

У технічній літературі наведено різноманітні способи рішення задач, пов'язаних 
із течією в'язкопластичних рідин. Метою рішення будь-якого завдання за течією 
рідини є знаходження значень тиску й вектора швидкості в кожній точці всередині 
каналу [1, 2]. 

Метою даної статті є складання математичної моделі поздовжньо-поперечної 
течії неньютонівської стискаючої рідини в щілинному каналі та отримання рівняння 
витрат. При цьому враховується те, що в'язкість рідини залежить від другого 
інваріанта тензора швидкості деформацій і від тиску. 

Течія у щілинному каналі такої рідини має всі три компоненти вектора 
швидкості, кожна з яких залежить від всіх трьох координат. Метод редукції завдань 
течії більшої розмірності до одномірних завдань з подальшою суперпозицією, 
розглядалась авторами і висвітлена у ряді публікацій [ 3, 4]. Суть методу полягає в 
тому, щоб тривимірне завдання звести до завдання про течію у поздовжньому 
напрямку так, що поздовжня швидкість залежить від поздовжньої й поперечної 
координати. Поздовжній градієнт тиску й рух стінок каналу вздовж його довжини 
приводить к виникненню поздовжньої течії. Поперечний рух стінок каналу й 
поперечний градієнт тиску породжують поперечну течію. Якщо брати до уваги, що 
причини, які породжують течію максимально близько до течії в прямокутному каналі, 
то треба поперечну течію вважати циркуляцією. Тоді умова нульової витрати, що 
властива циркуляції, визначить градієнт тиску в поперечному напрямку. Зв'язок 
між реальною тривимірною течією і поздовжньою одномірною течією зосереджений 
в другому інваріанті тензора швидкості деформацій і в параметрах в'язкості [5 ]. 
Кількісні характеристики цього зв'язку визначаються апріорними оцінками відносин 
похідних різних компонентів швидкості у різних напрямках. Оцінки ці грунтуються 
на граничних умовах і загальних поданнях про характер профілю швидкості. Якщо 
вважати, що поздовжній напрямок характеризується координатою z, а поперечні — 
координатами x і у, причому координати z і x — необмежені, а y змінюється в 
інтервалі (-h, +h), то система рівнянь рівноваги в напрузі може бути записана так: 

© Л . Л . Товажнянський, Е.В. Б ілецький, Ю.А. Толчинський, 2012 
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дР _ дт„ дхуг | дхгг 

дг дх ду дг 
Ч = й 

dv L + dv k 

\дхи дхі 
i,k = x,y,z (1) 

i,k 
dvL+dvJj_ 

ydxk dxu 

де 2h — товщина щілинного каналу: p — тиск; іік — компоненти тензора напруг; ї2 — 
другий інваріант тензора швидкості деформацій [7]. Параметри в'язкості являють собою 
задані функції тиску. Граничні умови для завдання (1) представлені на рис. 1. 

wlx 
У 

^ і 

Рис. 1. Лінії струму поздовжньої течії у щілинному каналі: 
a — поздовжня течія вздовж осі 0Z; б — поздовжня течія вздовж осі ОХ. 

Умови для тиску повинні бути задані на кінцях каналу у вигляді усереднених 
по змінним для у і х значень. Завдання (1) відповідає течії нестискаючої рідини. 
Якщо ця умова не виконується, то потрібно доповнити завдання (1) умовою сталості 
масової витрати і вказати зв'язок між щільністю й тиском. Не конкретизуючи 
запишемо такі вираження: 

дх ду дг 

Р = Р(Р) 
Для того, щоб перше рівняння рівноваги перетворити в рівняння течії тільки 

для компонента швидкості чгІІІ), необхідно зробити такі оцінки: 

f 4 _ Ч . dvz _ ,, диг . dvy _ „ ду . 8v* _ „ 8vx _ dv2 диг _ 
дх ду дг ду дх ду дг ду дх ду 

Kx=2h/Lx, K,=2h/L„ (3) 
дг ду 

де Lx і Lz — довжини відрізків поперек і вздовж каналу відповідно. Підстановка 
рівняння (3) у вираження для другого інваріанта тензора швидкості деформацій 
дозволяє представити останній у такому виді: 
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2 _ Кх 
(du.Y 2 ґ л > Ї 2 (д„ ї 2 P. 

+ + — U J / J ' J [дУ ) 4 
dvr dv. \ 2 

ду х ду 

dv. + —І К, + К 
4І ду * ду 

dv, Y 2( dvu dv'"2 

+ - к. 
ду ду 

(4) 

З вираження (4) необхідно виключити похідні dvx / ду й dvy / ду шляхом 

вираження їх через похідну dvz / ду . Відношення (dvx / ду) / (dvz / ду) можна 
представити у такому виді: 

< ч / Ф . . . .^ • - + 
/ Зу є .(w;:-wi-) + s » „ 

(5) 

— функції характеристик течії, (вираження для яких будуть дані 

пізніше), vmxy,vmzy — значення екстремумів профілів відповідних компонентів 

швидкості в інтервалі (~h,+h); W*x, Wj* — значення поздовжніх і поперечних 
швидкостей стінок (їхнє розташування див. на рис.З). Для того, щоб оцінити другий 
вираз із відношення похідних, варто звернутися до умови сталості масової витрати 
(2). Використовуючи вираження для dvx / дх через dvx / ду для dvy / ду можна 
одержати таке подання: 

<5\jl = _ dvx д ( 1 д f 

ду~К*ду ду{ PeJpv^ 
(6) 

Надалі вважається, що зміна тиску вздовж каналу і впоперек його в напрямку 
осі ОХ значно більша, ніж впоперек вздовж осі 0Y. Тому в рівнянні (6) можна вважати 
г залежним тільки від змінних г і х. У результаті для відношення похідних виявляється 
справедливим таке вираження: 

dvx І ду д\г / дг 1 dp dp 
dv,/ ду ' dv J ду dvjdy р dp дг dvz / ду 

(7) 

Для першого доданка в правій частині цього вираження оцінка є в виразі (5), 
для другого — в (3), а для третього має вигляд, схожий на рівняння (5): 

O ^ - w p / a + v, ь' -2 h, 
dvjdy + 

Таким чином відношення похідних (7) набуває такий вид: 

dvy/dy_ 
dvг / ду 

1 do dp 

(8) 

(9) 

у якому для скорочення запису введене позначення cp„ для рівняння (5) і *)/г2) для 

рівняння (8). Після підстановки виражень (3) і (9) в рівняння (4) для /2 після деяких 

перетворень отримаємо наступне вираження: 
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І, = 
1 ф dp 

т,+п, І - — — 
р dp дг +1. 

1 dp ф 
р dp дг 

dv, 
ду 

тг = 1 + кг
2 + к\ / 2 + к , к Л г + (1 + 2к^ + к ^ / 2 + 2(кг + к Л г ) 2 + 

+(к
г + • (1 + кї / 2 + кг

2); 

п, = 2[(к, + к Л г ) ( 1 + к* / 2 + ф - (кг + к,Ф„)]*|»„; 

! ,=< 1 + к 2 / 2 + К>2
2

2 . 

(10) 

Перше рівняння рівноваги в (1) за допомогою підстановок виражень (3) і (5) 
можна записати в такому виді: 

др=д_ 
дг ду «г + Рг 

dv. 
ду ду 

а=а (кгср« + к х )к х + к* + кг І к,ф„ + кг + І + 1 ( П ) 

рг = <х t - y [ F „ 

де означає вираження у квадратних дужках у формулі (10) для величини ї г . 
Рівняння (11) описує одномірну поздовжню течію рідини з в'язкістю, що 

залежить від швидкості зсуву з параметричними функціями аг й Р г . 
Далі, використовуючи алгоритм отримання рівнянь (10) і (11), можна 

сформулювати аналогічні рівняння для поперечної течії. Для чого необхідно 

представити величину ї2 у вигляді, аналогічному рівнянню (10), а якості похідної, 

за допомогою якої робляться оцінки інших похідних, варто взяти похідну дох / ду. 

Для похідної доу / dv виходить подання, подібне рівнянню (9) так, що ця похідна 
виявляється рівною: 

д^х/ду * Ф*г Р dp дг 
(12) 

Ж, 
{wlx+wlx)/2 + \ 

E*v{wix -">!*) + 5, 

Для другого інваріанта тензора швидкості деформацій справедливо таке 
подання: 

т г + пх{1ЁЕ?Р} + 1 ( i d p e p 
р dp дх) l^p dp дх 

dvx 

ду 
І» = R r 

dV 
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m.x = 2 (1 + < - < + К + << ) + — (( - 3кхКг + К + К.К, ) + 

2ф. Ь (1 К . + К , + К . К , )); (13) 

П. = [ 2 К . ( К . + К2) + 2К2 К2г + 2к3г . ; 

=2(2+К.+К . 

Друге рівняння рівноваги в (1) можна представити у вигляді одномірного 
рівняння течії такого виду: 

I P < 1 - . 
dv. 
dy 

d v . 
dy 

- 2 К 2 
1 dp dp 
p dp dx (14) 

p . = a . j R x . 

Рівняння (11) і (14) зовні виглядають зовсім однаково: їхні рішення також 
виглядають зовсім однаково. Ці рівняння мають своїми рішеннями профілі 
швидкості, кожний з яких складається з двох галузей, що мають похідні різних 

знаків і пересічних в екстремальних точках. Для кожного із профілів vL і v. можна 

обчислити витрату течії. Витрата, що визначається компонентою швидкості vL 

обумовлена рухом стінок і різницею тисків на кінцях каналу. Витрата, що визначається 
компонентою швидкості v. варто вважати рівною нулю. Для градієнтів тисків dp / дг 

і dp / д. виходять два диференціальних рівняння першого порядку. Величина P(L) 
як рішення першого рівняння набуває однозначність при вимозі задовольнити 
граничним умовам на кінцях каналу й умові сталості масової витрати. Величина 
p( . ) як рішення другого рівняння набуває однозначність при вимозі відповідності 
спеціальним умовам, що випливають із граничних умов для p(z) . 

Рівняння типу (11) і (14) були розглянуті авторами [4, 5]. Вираження для 
поздовжньої й поперечної швидкостей vL і v. пов'язані з відповідними градієнтами 
тисків такими співвідношеннями: 

аг(h - У) , І « 2 , У - Уг* dp I 2 P, 
2Рг 4P2 Рг дг ) 3 dp / дг 

h - y* dp | 2 p. 
4P2 

3 / 2 

Рг дг ) 3 dp / дг + w y , 

.г 
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^ аг(Ь + У) 
2рг 

а І . У І Л д р ) 2 _ р 
Р2 дг) 3 др / дг 

а.г +Ь, + уг др 
аг 

(15) 

ax(h-y) t ( а2 , у - ух др 
2Р„ 

чЗ/2 

4Р, Рх 

2 Рх 
3 др/дх 

«х , * ~ Ух Ф 
4р2 р, а* 

3/2 

2 Рх 
З др / дх 

• + W-

а J f L t y 1 + 

2Р„ 

ах ! У*х ~У др 
4Р J Рх З* 

3/2 

2 Р, 
З др / дх 

( „ 2 «х і ft + У* Ф 
4р2 р, а^ 

3/2 

2 Р, • + wr. 
З др / дх 

Витрата течій з профілями швидкості за формулами (15) має такий вид: 

ї = we
+(ft - </*) + w-(h + г/,1) + ^-(Л2 + j/*2) + -і 

2Рг 15 

,4р2 р, ах, 

з ар / а ^ 

Г <Х? , ft + У* др 
4р2 р, а*г 

«і | ft-Уі Ф 
HP 2 р, ах, 

чЗ/2 

gf | А + і/, dpt 

4Р? р, 
3/2 

( f t -y*) + 

5/2 

І Ф / 5 * ; , 
5/2) 

4р? 

• (ft + Уі ) f» (16) 

у якому і = г, х; якщо г = г , те 0 =|| j / ; якщо і = х , те 0 = 1 * . Витрата Ф 0 , а 

витрата Vx = 0 . Величини у* залежать від градієнтів тисків таким чином: 

W.+ - W, 
Уг= — 

- 2 

2 . , У/2 ' 
<*г і ft Ф 
4Рг Р, sz . 

Ух = — 
w* -

^ - 2 
Рх 

а х h др 
1/2 (17) 

Висновки. У даній роботі запропонована процедура редукції тривимірного 
завдання про течію нелінійної рідини з в'язкістю, що залежить від швидкості 
зрушення, параметри якої довільним образом залежать від тиску. Одночасно, рідина 
є стискаючою. Після редукції такого завдання вона зводиться до рішення чисто 
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поздовжніх завдань із напрямками течії уздовж осей 0Z і 0X роздільно. Для цих 
завдань є профілі швидкості й витрати. Ці характеристики течії визначаються в 
загально функціональному виді поздовжнім і поперечним градієнтами тиску. 
Показано , що з в ' я з о к м і ж тривимірним вихідним завданням і одномірними 
зосереджена в перенормованих коефіцієнтних функціях в 'язкості . Усі зазначені 
результати зберігають сенс при довільному наборі граничних поздовжніх і поперечних 
швидкостей стінок каналу. При виведенні рівнянь поздовжньої течії викорис-
товувалися оцінки похідних різних компонентів швидкості в різних напрямках. У 
цих оцінках присутні величини єі6 й Ь і ь , а також величини umik . Спосіб їхнього 
визначення й обчислення конкретних значень приводиться у інших роботах авторів 
[4,5]. 
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Л.Л. Товажнянский, Э.В. Белецкий, 
Ю.А. Толчинский 

Продольно-поперечное течение сжатой жидкости, зависящей 
от скорости сдвига и давления вдоль щелевого канала шнековой машины 

Изучена проблема математического моделирования квази-вязкого потока 
жидкости в щелевых каналах шнековых машин. Предложен алгоритм, позволяющий 
отказаться от решения сложных дифференциальных уравнений путем простых 
алгебраических преобразований. Полученные уравнения позволяют обобщить 
классические результаты течения нелинейной жидкости с вязкостью, зависящей 
от скорости сдвига, параметры которой произвольным образом зависят от 
давления. Показано, что связь между трехмерным исходным заданием и 
одномерными сосредоточены в перенормированных коэффициентах функций 
вязкости. Полученные уравнения дают возможность проводить моделирование 
других видов вязкопластичных течений. 

Ключевые слова: вязкопластическое течение, течение Куэтта, скорость 
сдвига, реологическая модель, щелевой канал, шнековая машина. 
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Transverse and longitudinal flow of compressible fluid with viscosity depending 
on the shear rate and pressure along the slot channel of the screw machine 

The article studies the problem of mathematical modelling of quasi-viscous liquid 
flow in screw machine slot channels. 

It also proposes the algorithm which allows using simple algebraic reductions 
instead of solving comple. differential equations. The equations obtained permit to 
generalize classical results for non-linear liquid flow with viscosity depending on the 
shear rate with parameters randomly dependent on pressure. 

The relationship between three-dimensional resulting tasks and one-dimensional 
ones are shown to be concentrated in renorma^ed viscosity function coefficients. 
The data obtained allow to model different types of viscoelastic flows. 

Key words: viscoplastic fluid, Couette flow, shear rate, rheological model, slotted 
channel, screw machine. 
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Національний університет 
харчових технологій 

В статті рекомендовано джерела реактивної потужності підприємства 
об'єднати в систему, що дозволить суттєво підняти ефективність їх роботи. 
Розглянуто проблеми вибору потужності цих джерел та впровадження системи в 
залежності від особливостей кожного підприємства. 

Ключові слова: реактивна потужність, система елетропостачання, 
ефективність роботи, компенсація. 

На промислових підприємствах для компенсації реактивних навантажень 
використовують конденсатори і синхронні двигуни. Найбільшого поширення дістали 
конденсатори. Невелика маса, відсутність частин, що обертаються, незначні втрати 
енергії, простота обслуговування, безпечність і надійність в експлуатації "дозволяють 
використовувати конденсатори для компенсації реактивної потужності на всіх ступенях 
системи електропостачання [1,2,3,4]. Синхронні двигуни широко використовуються 
на підприємствах для приводу пристроїв, що не потребують регулювання частоти 
обертання (компресорні, насосні, вентилятори і т. ін.). Двигуни можуть працювати з 
випереджаючим коефіцієнтом потужності й компенсувати реактивну потужність інших 
електроприймачів. Компенсуюча здатність двигуна визначається навантаженням на 
його валу, напругою й струмом збудження. Синхронні двигуни (СД) застосовуються 
для приводу механізмів з тривалим режимом роботи — насосів, вентиляторів і т.ін. 
Заводи в ітчизняної електропромисловості випускають СД з номінальним 
випереджальним коефіцієнтом потужності, що дорівнює 0.9 і можуть бути використані 
як джерело реактивної потужності (ДРП). При цьому технічна змога використовувати 
для цього СД обмежується найбільшою реактивною потужністю, яку він може 
генерувати без порушення умов допустимого нагріву обмоток статора й ротора. 
Синхронні двигуни дозволяють як плавно змінювати реактивну потужність, що 
генерується, зміною струму збудження, так і підтримувати її постійною. 

Використання СД як ДРП дозволяє зменшити кількість інших компенсуючих 
пристроїв. При техніко-економічному порівнянні СД з іншими ДРП необхідно 
визначення втрат активної потужності [2,3]. 

Критерієм раціонального вирішення задачі компенсації реактивної потужності 
є мінімум приведених витрат. Вони складаються з витрат на компенсуючі, регулюючі 
та супутні пристрої, з витрат на регулювання реактивної потужності та передачу її 
по елементах мережі. Ці витрати включають складові, що не залежать від величини 
реактивної потужності, так і ті що залежать від неї в першому або другому ступені. 
Кожний синхронний двигун (СД) може бути джерелом реактивної потужності, 
номінальне значення якої 

яСД = РсД„о*-ття, ( і) 

де Рсд тм — номінальна активна потужність СД, tgispHoM — номінальний коефіцієнт 
потужності. 
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Якщо коефіцієнт завантаження СД менше одиниці К3 < 1 , економічно доцільно 
використовувати повністю очікувану реактивну потужність СД 

QcA = ам ' ®СД ном > (2) 

де ам — коефіцієнт допустимого перевантаження СД, який залежить від його 
завантаження активною потужністю. 

Коефіцієнт ам може визначатися за формулою 

8 І П ф - - + 0 ,4) , ' (3) 
48 • sin фВ0Л - 32 

де К3 — коефіцієнт завантаження СД активною потужністю. 
Після розрахунку допустимого значення реактивної потужності СД необхідно 

розрахувати економічно доцільне навантаження двигуна реактивною потужністю 

п _ 3Вк • Qcfl ном ~ Ді ' Єр 
Qcae= ^ д Т ^ • (4) 

де Д1г Д2 — параметри СД (приймаються за каталожними та довідковими даними), 

С0 — вартість втрат енергії, З в к — питома вартість високовольтних КУ. 
Перед тим як визначати потужність пристроїв компенсації, необхідно врахувати 

реактивну потужність, що генерується повітряними й кабельними ЛЕП з 
номінальними напругами понад 20 кВ [2,3]. Перевірити доцільність використання 
реактивної потужності генераторів місцевих електростанцій і синхронних двигунів 
підприємства і можливість зменшення пропускної здатності елементів живлячої та 
розподільної мережі із збільшенням ступеня компенсації (зменшення числа й 
потужності трансформаторів, зниження перерізу проводів і кабелів і т.ін.) Необхідно 
вибрати спосіб керування 

компенсуючими пристроями (ручний, дистанційний або автоматичний), а також 
параметр регулювання (за напругою, реактивною потужністю, часом і т. ін.), врахувати 
додатковий економічний ефект від впливу пристроїв компенсації на режим напруг [4]. 

Розрахункові витрати 

3 = E-(QBS-3BX+QHK-3m) + C0(APBQBK+APHQllK) + AH, (5) 

де З ш , З н к —питома вартість КУ високої напруги та нижчої напруги, ДРВ,ДРЯ — 
питомі втрати активної потужності в КУ. 

Витрати внаслідок перетоків реактивної потужності в трансформаторі та ЛЕП 

[М( Q* ) • гл + М( Q») • г т] , (6) 

де M (Q^) ,M (Q t ) — математичне очікування Q в трансформаторі та ЛЕП. 

Оскільки Q r = Q-Qax , то 

Q J I = Q + A Q T - Q x y l , (7) 

де AQr — втрати реактивної потужності в трансформаторі. 
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M(Q2) = M [ Q 2 + A Q 2 + Q 2
y l + 2 Q A Q - 2 Q . Q K y s - 2 A Q T + Q K y z ] = 

= Q2 + AQT + Q| y s + 2 • Q • AQT-2 • Q • QKy г - 2 • AQT • QKy s + 52 + 8J, s + 2 • K ^ (8) 

де AQT — математичне очікування втрат реактивної потужності в трансформаторі, 

5q — дисперсія реактивної потужності, що споживається, -Kqqt — кореляційний момент. 
Аналогічно 

M(Q2) = Q 2 + Q | K - 2 Q Q H K + S 2 . 

Підставляючи ці вирази, одержимо 

з = E{3HKqHK + 3EKqBK) + cA(APHQHK + APBqBIS) + 

+ ^ [ ( Q 2 + AQt + QKV I + 2QAQ-2QQKy r2AQQKy z + 

+82 + 5 2
t + )гл + (QH + QL"2QQHK + 5 2 ) ] rT. 

Для мінімізації складемо функцію 

f = ТГ(знкqhk + 3BKqBK) + APHqHK + APbQbk + ^(q2
HK - 2QQhk), 

Витрати мінімальні при 

8f 
SQHK 

де f = f + ф • (QKy j-Qffjt-QBjc) • 
Розглянемо систему двох рівнянь 

= 0 , та df 

U 

= 0 , 

(9) 

(Ю) 

( И ) 

Е 
3BK+APB-b = 0 

^Знк + АРн + |f-(QH* - qH) - ф = 0 (12) 

Розв'язок цієї системи 

и 2 E (3 H K -3 B K ) + AP H -AP B 

QBK ~ QE КУ ~ QHK (13) 

При визначенні qHK необхідна перевірка 

(14) 

де Pp, qp — розрахункові значення активної та реактивної потужності, р — 
коефіцієнт навантаження трансформатора, SH0M — номінальна потужність 
трансформатора. 
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Враховуючи, що 

Р^яом = 

Знайдемо 

Sp = > 2 + Q2 + р • + , (15) 

де Р, Ьр — математичне очікування та дисперсія активної потужності вузла. 

Для визначення Q m 

Р в„ом = лІР2 + (Q-Qhk)2 + Р ' V8" + SQ • (16) 

Після спрощення 

Q m = (17) 

Реактивна потужність і-ої дільниці мережі 

Q(t) = Z [ Q i ( 0 - Q K y i ] , (18) 

де Q(t) — реактивна потужність навантаження, QKy — потужність конденсаторних 
установок. 

Для вибору КУ необхідно мінімізувати функцію 

f-Xr, Z ( Q , - < W + Е 2 Х , (19) 

де Qy — математичне очікування реактивної потужності навантаження в j- му вузлі 

навантаження, K j e — кореляційний момент випадкових величин Qj(0 та Q.(t) . 
Максимальне значення потужності КУ 

QM =M(Q z ) + p-5 2 , (20) 

де М(Qj.) — математичне очікування реактивної потужності, що споживається в 

мережі, 8Х — середньоквадратичне відхилення цієї потужності, р — кратність міри 
розсіювання. 

Втрати електричної енергії 

г ш 
AW> = 77t- • ІТ* [Mk(P- ) + M4(Qf)] ( (21) ино м *=1 

де Мк(Р?) —математичне очікування активної потужності, M4(Qf) —математичне 

очікування квадрату реактивної потужності, to — кількість інтервалів стаціонарності 

та ергодійності, Тк — тривалість цих інтервалів. 
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Для вибору компенсуючих пристроїв досить мінімізувати функцію 

f = f,rt [M2(Qi) + Д(Qi)] , (22) 
i=1 

де M(Qi) — математичне очікування Q на і-й дільниці мережі, ) — дисперсія 
значення цієї потужності. 

У сучасних схемах застосовують способи розподілення компенсуючих пристроїв 
по вузлах мережі: 1) пропорційно реактивним навантаженням вузлів; 2) за мінімумом 
зведених затрат; З) за мінімумом втрат енергії. У зв 'язку з високим ступенем 
компенсації реактивної потужності на підприємствах, що проектуються, й 
застосуванням багатосекційних конденсаторних установок, які монтуються звичайно 
на ТП, два останніх способи не забезпечують великих переваг, хоча трудовитрати на 
розрахунки по них на порядок вищі. 

Місцеве регулювання з допомогою індивідуальних регуляторів дозволяє до 
мінімуму знизити втрати енергії у мережах споживача, що викликані перетоками 
реактивної потужності. Проте такий вид регулювання не дозволяє врахувати режим 
роботи енергосистеми, і конденсаторні установки споживача можуть бути вимкнені 
в періоди нестачі реактивної потужності в енергосистемі. 

На централізоване регулювання, що виконується підімкненням конденсаторних 
установок до АСДУ енергосистеми, у даний час покладаються великі надії. Але ця 
система потребує значної кількості давачів і каналів зв'язку, що є важкорозв'язуваною 
задачею. Крім того, централізоване регулювання враховує, в основному, інтереси 
енергосистеми й може призвести до завищення втрат енергії у мережах окремих 
споживачів [2,3]. 

Споживання реактивної потужності протягом доби нерівномірне. Режим роботи 
всіх джерел реактивної потужності повинен відповідати графіку споживання 
реактивної потужності. Частина компенсуючих установок повинна працювати в 
тривалому режимі роботи (базисна ділянка графіка). Це нерегульовані КУ. Потужність 
інших КУ необхідно змінювати в залежності від графіка споживання реактивної 
потужності. Найменші питомі втрати мають конденсаторні батареї напругою вище 
1000 В. Найбільші — синхронні двигуни (СД) невеликої потужності. Чим менші 
втрати в КУ, тим вигідніше використовувати їх в тривалому режимі роботи і навпаки, 
КУ з більшими втратами варто підключати короткочасно. Наприклад, для покриття 
реактивних навантажень в години максимуму енергосистеми, а також для покриття 
піків графіка. Таким чином, в тривалому, базовому, режимі варто використовувати 
високовольтні КУ. Регульовані КУ напругою 0,4 кВ і синхронні двигуни з низькими 
втратами (великої потужності, швидкохідні) для покриття основного графіка, СД з 
високими питомими втратами тільки для компенсації короткочасних піків графіка 
[1]. Системам компенсації реактивної потужності підприємств притаманна ієрархічна 
структура та висока складність. Критерієм оптимальності при оперативному 
керуванні компенсацією є мінімум втрат електроенергії. 

Висновки. Суттєвим резервом підвищення ефективності може бути система 
комплексної компенсації реактивної потужності, що створена на базі сучасних 
технічних та обчислювальних засобів. Система дозволяє змінити акценти в керуванні 
потужностями КУ від децентралізації до забезпечення системної цілеспрямованості 
вирішення проблеми, що концептуально пов 'язана з оптимізацією режиму 
електроспоживання на промисловому підприємстві. Система комплексної компенсації 
дозволяє підтримувати потоки реактивної потужності в елементах системи 
електропостачання на оптимальному рівні, з максимальним ефектом використовувати 
встановлені джерела реактивної потужності, оскільки не допускається вимкнення 
КУ в періоди дефіциту реактивної потужності у вузлі мережі. В резервних дизельних 
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електростанціях, що складаються з дизельного двигуна та електрогенератора, можна 
використовувати електрогенератор як джерело реактивної потужності в періоди 
безаварійної роботи системи електропостачання [1]. 
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Наведено методику розрахунку тепловіддачі при плівковій конденсації сухої 
насиченої нерухомої водяної пари при ламінарному і змішаному режимах руху плівки 
з урахуваннм поправок на хвильовий рух конденсату та змінність його фізичних 
властивостей з температурою. Для спрощення розрахунків пропонується викорис-
товувати узагальнені температурні залежності комплексів теплофізичних пара-
метрів конденсату в діапазоні температур насичення від 20 до 300 °С: А = ехрх 
x(aln2t+blnt+c), B103 = (d/tf+e/t+f)-1, де ts — температура насичення. Знайдено 
коефіцієнти a, b, c, d, e, f у цих залежностях для інтервалів температур насичення, 
характерних для конденсаторів — 20...100 °С, опріснювальних та випарних 
установок — 100.300 °С, а також апаратів харчових технологій — 60.160 °С. 
Граничні відносні похибки не перевищують dA=2,5 %, dB103=1,8 %. Рекомендується 
використовувати отримані залежності при розрахунках опріснювальних і випарних 
апаратів, конденсаторів та різноманітних теплообмінних пристоїв. 

Ключові слова: тепловіддача, плівкова конденсація, водяна пара, тепло-
фізичні параметри, температура насичення. 

СПРОЩЕНИЙ МЕТОД 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВІДДАЧІ 
ПРИ ПЛІВКОВІЙ КОНДЕНСАЦІЇ 
ВОДЯНОЇ ПАРИ 

Конденсація нари часто зустрічається на практиці — у конденсаторах парових 
турбін пара конденсується на охолоджуваних трубах, конденсація пари здійснюється 
в опріснювальних та випарних установках і численних теплообмінних апаратах. 
Теплообмінні апарати, передача теплоти в яких супроводжується конденсацією пари 
на охолоджуваних поверхнях, є невід'ємною частиною теплових, ядерних, енер-
гетичних, холодильних, хімічних установок, а також різного роду тепловідвідних 
пристроїв, що застосовуються в техніці. 

Для розрахунків тепловіддачі при плівковій конденсації нерухомої водяної 
пари в конденсаторах на вертикальних трубах і поверхнях та на поверхнях гори-
зонтальних труб використовуються рівняння [1, 2]: 

для ламінарного руху плівки конденсату (Red < 400, Z < 2300) — число 
Red = CZ°'75, d 

для змішаної течії плівки конденсату (Red > 400, Z > 2300) — 

R e s 

0,25 

89 + 0 , 0 2 4 | | ^ | Pr°'5(Z - 2300) 

„ aAtl - -де Res = або Веъ = aAtlB , a — середній по поверхні коефіцієнт тепловіддачі, 
rpv 

Вт/(м2Ч°С), Dt — різниця температур між температурою насичення пари t та стінки 
t , оС; Pr , Pr — числа Прандля для температури насичення пари t та стінки t , 
відповідно; l — визначальний лінійний розмір, для вертикальних поверхонь l=h, для 
горизонтальних труб l=pR, h — висота вертикальної труби або поверхні, м; R — 
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(g V я. 
радіус труби, м; Z = lAt l — І або Z=DtlA, l, r, n — теплопровідність, Вт/(м оС), 

^ V J r p V 
густина, кг /м 3 , кінематична в 'язкість, м2 /с , конденсату; визначаються за ts; r — 
питома теплота пароутворення, Дж/кг ; g — прискорення вільного падіння, м/с2 ; А, В 
— комплекси теплофізичних параметрів конденсату, що визначаються за ts; В = 

1 

( g Л 3 ^ = 1/(rrn) , м /Вт ; A = l І , (моС)-1. 
^V J rpv 

Для вертикальних поверхонь С=0,943, для горизонтальних труб С=0,728. При 
розрахунках тепловіддачі при ламінарному русі плівки конденсату необхідно врахо-
вувати поправки на хвильовий рух конденсату ev та змінність фізичних властивостей 
конденсату по товщині плівки з температурою eT. Поправку на хвильовий рух можна 
розрахувати ev = Red

0 04, поправку на змінність фізичних властивостей конденсату — 
eT=[(lc/l)3 mJmJ^1, де ls, lc — теплопровідність конденсату при температурах насичення 
ts та стінки tc, відповідно; m,, mc — в'язкість конденсату при температурах насичення 
ts та стінки tc, відповідно. 

Значення комплексів А і В для води в діапазоні температур від 20 до 300 оС 
наведено у таблиці [3]. Суттєво спростити розрахунки коефіцієнта тепловіддачі при 
конденсації водяної пари може використання температурних залежностей комплексів 
теплофізичних властивостей конденсату А і В. Для цього нами пропонуються прості 
в застосуванні залежності: 

А = ехр (aln2t s+blnt s+c), 
B • 103 = (d / t s

2 +e/ t s+f) -1. 
При конденсаці ї водяної пари під тиском пари н и ж ч е атмосферного 

(ts = 20. . .100 oC) коефіцієнти в залежностях наступні: a = 0 ,30468 , b = -0,88518, 
c = 1 , 5 5 8 3 , d = - 6 4 9 , 5 1 , e = 8 4 , 5 6 4 , f = -0 ,136 . Граничн і відносні похибки 
dA=1,1 %, dВ 103=1,2 %. 

За тисків вище атмосферного (ts = 1 0 0 . 3 0 0 oC) коефіцієнти наступні: 
a = 0 ,11315 , b = 2 ,93166 , c = -7 ,1655 , 'd = -1146,91, e = 91 ,224, f = -0 ,1608 . 
Граничні відносні похибки dA=2,5 %, dB • 103=1,8 %. 

У характерному для харчових технологій інтервалі температур насиченої 
водяної пари ts = 6 0 . 1 6 0 oC: a = 0 ,09796 , b = 0 ,8917 , c = -2 ,252, d = -433,84 , 
e = 81 ,2 , g = -0,1272. Граничні відносні похибки dA=1,0 %, dB• 103=0,7 %. 

Висновки. Отримано розрахункові залежності комплексів теплофізичних 
властивостей конденсату від температури насичення. Використання отриманих 
температурних залежностей суттєво спрощує розрахунки тепловіддачі при плівковій 
конденсації нерухомої водяної пари в діапазоні температур насичення від 20 до 300 оС. 
Отримані залежності рекомендується використовувати при розрахунках опріснювальних 
і випарних апаратів, конденсаторів та різноманітних теплообмінних пристоїв, передача 
теплоти в яких супроводжується конденсацією пари на охолоджуваних поверхнях, — 
теплообмінників ядерних, енергетичних, холодильних, хімічних установок, а також 
різного роду тепловідвідних пристроїв, що застосовуються в техніці. 
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О. Ф. Буляндра, Д. Е. Синат-Радченко, 
Л. С. Гапонич 

Упрощенный метод определения теплоотдачи 
при пленочной конденсации водяного пара 

Представлена методика расчета теплоотдачи пленочной конденсации 
сухого насыщеного неподвижного водяного пара при ламинарном и смешаном режимах 
течения пленки с учетом поправок на волновое движение конденсата и изменение 
его физических свойств с температурой. Для упрощения расчетов предлагается 
использовать обобщенные температурные зависимости комплексов теплофи-
зических параметров конденсата в диапазоне температур насыщения от 20 до 
300 оС: А = ехр(aln2t+blnt+c), B103 = (d/tf+e/t+f)'1, где ts — температура 
насыщения. Найдены коефициенты a, b, c, d, e, f в этих зависимостях для 
интервалов температур насыщения, характерних для конденсаторов — 20.100 °С, 
опреснительных и испарительных установок — 100.300 °С, а также апаратов 
пищевых технологий — 60.160 °С. Предельные относительные погрешности не 
превышают dA=2,5 %о, dB4103=1,8 %. Рекомендуется использовать полученные 
зависимости при расчетах опреснительных и испарительных апаратов, конденса-
торов и разнообразных теплообменных апаратов. 

Ключевые слова: теплоотдача, пленочная конденсация, водяной пар, 
теплофызические параметры, температура насыщения. 

O. Bulyandra, D. Sinat-Radchenko, 
L. Haponych 

A simplified method of determining the intensity 
of heat transfer at the f i lm condensation of water vapour 

The article presents a meth°d °f calculating the intensity °f heat transfer at 
the film c°ndensati°n °f dry saturated imm°bile vap°ur f°r the laminar and turbulent 
m°des °f film m°ti°n with regard f°r c°rrecti°ns f°r the wave m°ti°n °f c°ndensate 
and the variability °f its physical pr°perties with temperature. T° simplify calculati°ns, 
it is pr°p°sed t° use the generalized temperature dependences °f c°mplexes °f 
therm°physical parameters in the range °f saturati°n temperatures fr°m 20 t° 300 °С: 
A = ехрх (aln2t+blnt+c), B103 = (d/tf+e/t+f)1, where ts is the saturati°n tempe-
rature. There are f°und the c°efficients a, b, c, d, e, f in these dependences f°r the 
ranges °f saturati°n temperature characteristic °f c°ndensers (20.100 °С), water-
desalinating plants and evap°rat°r systems (100.300 °С) as well as apparatus °f f°°d 
techn°l°gies (60.160 °С). The limiting relative err°rs d° n°t exceed dA=2,5 %o, 
dB103=1,8 %. It is rec°mmended t° use these dependences in calculati°ns °f water-
desalinating plants, evap°rat°r systems, c°ndensers, and vari°us heat exchangers. 

Key words: heat transfer, film c°ndensati°n, water vap°ur, therm°physical 
parameters, saturati°n temperatures. 
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Національний університет 
харчових технологій 
М. М. Осадчий, гол. техн. кер. 
НВО «Нафтохімекологія» 

КОРОЗІЙНІ ПРОЦЕСИ 
В ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖАХ 
ТА ВОДОГРІЙНИХ КОТЛАХ 
І МЕТОДИ БОРОТЬБИ 
З КИСНЕВОЮ КОРОЗІЄЮ 

В статті наведені основні типи корозії. Розглядається залежність 
швидкості кисневої корозії заліза у воді від концентрації кисню, температури 
води, кількості розчинених у воді солей, швидкості руху води та величини рН. 
Наведені найбільш поширені методи для боротьби з кисневою корозією на водогрійних 
котельнях та теплових мережах. Приведена схема новітньої технології хімічної 
деаерації води на базі Redox-K-фільтру. Представлені результати виробничих 
досліджень установки хімічної деаерації води Redox-K на водогрійних котельнях 
та теплових мережах України. Концентрація кисню до установки вимірювалась 
за допомогою іодометричного методу визначення вмісту розчиненого кисню у воді 
(метод Вінклера). Концентрація кисню після установки визначалась способом, 
який оснований на зв'язуванні розчиненого у воді кисню лейкоосновою індигокарміну 
та візуальному порівнянні забарвлення робочого розчину з калібрувальною кольоровою 
шкалою. Установка рекомендується для знекиснення підживлювальної води 
водогрійних котлів та теплових мереж. 

Ключові слова: корозія, кисень, деаерація, сульфіт натрію, деоксидант, 
каталізатор, фільтр. 

На поверхнях нагріву водогрійних котлів та теплових мережах мають місце 
п'ять основних типів корозії: рівномірна корозія, піттінгова корозія, обесцинкування, 
міжкристалічна корозія (МКК), розтріскування. В більшості випадків механізм корозії 
електрохімічний [1]. 

На поверхнях нагріву початкова швидкість кисневої корозії може досягати 
10 г/(м2добу). На швидкість кисневої корозії заліза у воді мають вплив наступні 
фактори: концентрація кисню, температура води, розчинені у воді солі, швидкість 
руху води, та величина рН. 

При збільшенні концентрації кисню збільшується швидкість корозії заліза, 
але остання знижується за рахунок виникнення оксидної плівки, що діє як бар'єр 
дифузії кисню до металу. Швидкість корозії становить біля 1,0—2,5 г/(м2/добу) і 
збільшується за рахунок швидкості потоку. При підвищенні температури води на 
кожні 30 °С для сталої концентрації кисню швидкість корозії приблизно подвоюється. 
У відкритій системі, де розчинений кисень може виділятися, швидкість корозії 
збільшується з підвищенням температури до 80 °С, а потім знижується до дуже 
низького значення при закипанні води [4]. 

В закритій системі кисень не може виділятись, тому швидкість корозії постійно 
зростає доки весь кисень не прореагує з металом, рис. 1. 

Залежність швидкості корозії від концентрації кисню має лінійний характер, 
рис. 2 а. В дистильованій воді критичне значення концентрації кисню, вище якої 
корозія зменшується, дорівнює приблизно 12 мг/л, рис. 2 б. При підвищенні у воді 
концентрації солей або температури критичне значення концентрації кисню зростає 
та знижується зі збільшенням швидкості руху води та величини рН. 

© Ю. Г. Поржезінський, М. М. Осадчий, 2012 
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В межах рН=4—10 швидкість корозії визначається тільки швидкістю дифузії 
кисню до поверхні заліза при безпосередньому контакті металу з водним середовищем. 
Основний дифузійний бар'єр — плівка оксиду заліза Fe(OH)2. 

Коли значення рН<7 плівка оксиду заліза стає рихлою та втрачає захисні 
властивості. За цих умов дифузія кисню до поверхні металу не гальмується і 
швидкість кисневої корозії заліза не сповільнюється в часі. При збільшенні значення 
рН захисна оксидна плівка стає більш стійкою та перешкоджає доступу розчиненого 
кисню, що сприяє зменшенню корозії. При рН=9,5—10 рівномірна корозія заліза 
практично припиняється. А в місцях руйнування оксидної плівки спостерігається 
виразкова корозія, але при значеннях рН>12 корозія припиняється. 

Для боротьби з кисневою корозією на водогрійних котельнях та в теплових 
мережах широко використовується вакуумна деаерація. 

Недоліками вакуумної деаерації є: висота розташування деаераційної колонки, 
постійний підігрів води до температури самозакипання, втрата теплоти з випаром 
та робочою водою, необхід-
ність високої герметичності 
корпусу, складність авто-
матизаці ї процесу, висока 
вартість обладнання, мон-
тажних та ремонтних робіт, 
значна витрата електроенер-
гії [3]. 

Останнім часом на-
була п о ш и р е н н я х і м і ч н а 
деаерація — дозування деок-
сидант ів , моно- та моди-
фікованих розчинів сульфіту 
натрію. 

Н е д о л і к и с у л ь ф і т у 
натрію п о в ' я з а н і з недос-
татньою швидкістю реакції 
його з киснем. Швидкість 
реакці ї залежить від тем-
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Рис. 1. Вплив температури на корозію заліза у воді, 
яка містить розчинений кисень: 

1 — відкрита система; 2 — закрита система 

Рис. 2. Вплив концентрації кисню на корозію низьковуглецевої сталі у воді, 
тривалість досліду 48 г., температура води 25 °С: 

а — вода містить 165 мг СаС12/л; б — дистильована вода 
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ператури води і надлишку реагенту. Для усунення цих недоліків використовуються 
модифіковані розчини сульфіту натрію та деоксиданти, на основі каталізованих 
солями кобальту метабісульфіту та гіпосульфіту натрію. Надходження у воду 
каталізаторів (кобальту та міді) можуть викликати електрохімічну корозію та 
збільшують вартість розчину в порівнянні з монорозчинами [3, 4]. 

Б ільш раціональним з технічної та економічної точки зору для усунення 
кисневої корозії є дозування монорозчину сульфіту натрію Na2SO3 концентрацією 
10—15 % у воду з її подальшою фільтрацією крізь електроноіонообмінний фільтр. 
Фільтр з а в а н т а ж е н и й зернистим к а т а л і т и ч н и м ф ільтруючим матер іалом — 
редокситом, що виступає як каталізатор реакції кисню з сульфітом натрію. НВО 
«Нафтохімекологія» запропонована установка хімічної деаерації води Redox-K на 
базі електроноіонообмінного фільтру-каталізатору, я к а монтується після натрій-
катіонітних фільтрів і є завершальною стадією в підготовці підживлювальної води 
для водогрійних котлів і теплових мереж [2]. 

Рис. 3. Технологічна схема установки хімічної деаерації води Redox-20K для 
підживлення теплової мережи, що працює в котельні РК-5 м. Житомир: 

1 — бак запасу пом 'якшено ї води об 'ємом 10 м3; 2 — підживлювальні насоси 
Speroni CS50-200A; 3 — л ічильник води з імпульсним виходом Sensus W P Dynamic 
Dy65 1 і м п / 1 0 0 л ; 4 — установка хімічної деаерації води Redox-20K продуктивністю 
20 м 3 /год; 5 — Redox-K фільтр діаметром 0 ,78 м; 6 — бак д л я приготування розчину 
сульфіту натрию об'ємом 500 л . ; 7 — ц и р к у л я ц і й н и й насос Pedrol lo J S W m 1CX; 
8 — л ічильник холодної води; 9 — насос-дозатор Seko TPG800; 10, 11, 12 — вентилі. 

На рис. 3 представлена принципова технологічна схема установки хімічної 
деаерації води Redox-20K, що працює в котельні PK-5 м. Житомир. Пом 'якшена 
вода з баку 1 насосом 2 для п ідживлення теплової мережі проходить згори вниз 
через фільтр Redox-K 5 та подається в зворотній трубопровід теплової мережі. 
Робочий розчин сульфіту натрію дозується в трубопровід подачі пом 'якшеної води 
насосом-дозатором 9. При проходженні води через шар каталізатору Redox-фільтру, 
сульфіт натрію реагує з розчиненим у воді киснем так, що концентрація останнього 
знижується до 10 — 30 мкг /дм 3 . По мірі збільшення опору шару каталізатора, він 
промивається током пом 'якшеної води знизу вгору. При вспушені Redox-фільтру 
5 вода для п ідживлення теплової мережі подається через байпасний трубопровід. 
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Робочий розчин сульфіту натрію готується в баку 6. Для прискорення розчинення 
сульфіту натрію у воді, розчин перемішується циркуляційним насосом 7. Управління 
насосом-дозатором 9 здійснюється вмонтованим в нього контролером. Керуючим 
сигналом для початку дозування є імпульсний сигнал з л ічильника холодної води 
з імпульсним виходом 3. 

Установки продуктивністю 5, 10, 20, 80 м3 /год впроваджені та успішно 
працюють в теплових мережах міст: Дніпропетровськ, Житомир, Луганськ, Кривий 
Ріг та інш. 

Результати виробничих досліджень установки хімічної деаерації води Redox-
K наведені в таблиці. Результатом роботи установок на теплових мережах стало: 
зниження вмісту кисню в підживлювальній та мережній воді до нормативного 
значення, зменшилась кількість поривів теплових мереж, витрата підживлювальної 
води знизилась до проектних значень. 

Ообслуговуючий персонал два рази за добу та при приготуванні розчину сульфіту 
натрію здійснював хімічний контроль за концентрацією сульфіту натрію в розчині. 
Для запобігання перевитрати сульфіту натрію необхідно визначати вміст кисню у воді 
перед установкою та відповідно змінюється продуктивність насосу-дозатору. 

Таблиця. Результати виробничих досліджень установок 
хімічної деаерації води Redox-K. 

Значення параметру 
Назва міста 

Значення параметру Дніпропет-
ровськ Житомир Луганськ Кривий 

Ріг 
Продуктивність по воді, м3/год 

мінімальна 0 ,6 2 7 1 0,6 
максимальна 5 20 80 10 5 

Об'єм каталітичного фільтруючого матеріалу, м3 0,085 0,33 3,2 0,165 0,085 
Норма довантаження на рік, не більше % 5 
Термін роботи, опалювальний період 3 2 1 1 
Вміст кисню у воді після установки, мкг /дм 3 5—20 10—30 
Нормативне значення вмісту кисню в мережній та 30—50 
підживлювальній воді водогрійних котлів та тепло-
вих мереж, мкг /дм 3 

Температура води перед установкою хімічної деае- 10—20 2 - -40 5—10 25—30 
рації води Redox-K, °С 

Для запобігання пристінного ефекту фільтрування води експлуатація установки 
не рекомендується при витратах води через установку менших за мінімальні 
паспортні значення. 

До основних переваг даної технології належать: установка енергозберігаюча; 
екологічність — відсутні регенераційні стоки; простота та надійність експлуатації; 
автоматизація процесу; енергоощадність (електрична потужність становить 100— 
500 Втгод); економічність — витрата реагенту в процесі знекиснення близька до 
стехіометричної; габарити обладнання, в порівнянні з вакуумним деаератором такої 
самої продуктивності , менші; невеликі витрати на монтаж та обслуговування 
обладнання. 

Висновки. Результати досліджень установки хімічної деаерації води Redox-K 
свідчать, що вона є енергозберігаючою, по кількості витрат на експлуатацію і 
ефективності вигідно відрізняється від існуючих методів знекиснення води. Установка 
рекомендується для знекиснення підживлювальної води водогрійних котлів та 
теплових мереж. 
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Ю. Г. Поржезинський, М. М. Осадчий 
Коррозионные процессы в тепловых сетях и водогрейных 

котлах и методы борьбы с кислородной коррозией 
В статье приведены основные типы коррозии. Рассматривается зависи-

мость скорости кислородной коррозии железа в воде от концентрации кислорода, 
температуры воды, количества растворенных в воде солей, скорости движения и 
величины рН. Приведены наиболее распространенные методы борьбы с кислородной 
коррозией на водогрейных котельных и тепловых сетях. Приведена схема новейшей 
технологии химической деаэрации воды на базе Кейох-К-фильтра. Представлены 
результаты производственных исследований установки химической деаэрации 
воды Кейох-К на водогрейных котельных и тепловых сетях Украины. Концент-
рация кислорода до установки измерялась с помощью йодометрического метода 
определения содержания растворенного кислорода в воде (метод Винклера). 
Концентрация кислорода после установки определялась способом, который основан 
на связывании растворенного в воде кислорода лейкооснованием индигокармина и 
визуальном сравнении окраски рабочего раствора с калибровочной цветовой шкале. 
Установка рекомендуется для удаления кислорода из подпиточной воды водо-
грейных котлов и тепловых сетей. 

Ключевые слова: коррозия, кислород, деаэрация, сульфит натрия, деокси-
дант, катализатор, фильтр. 

U. Porzhezinskyi, M. Osadchyy 
Corrosive processes in thermal network and hot water boilers 

and methods against oxygen corrosion 
The article presents the basic types of corrosion. It also deals with the dependence 

of the rate of oxygen corrosion of iron in the water of concentration of oxygen, water 
temperature, amount of dissolved salts, rate of movement of water and pH. The most 
common methods to deal with oxygen corrosion in hot-water boilers and thermal 
networks are presented. The scheme of new technology of chemical water deaeration 
on the basis Redox-K filter is also presented. The results of industrial research of 
Redox-K water chemical deaeration equipment at hot-water boilers and thermal networks 
in Ukraine are presented in the article. The concentration of oxygen before was 
measured by iodine-metrical method for measuring dissolved oxygen in water (Winkler 
method). The concentration of oxygen was determined after equipment method, which 
is based on the binding of dissolved oxygen by leuco base of indigo carmine and visual 
comparison of colour working solution with gauge colour scale. Equipment is 
recommended for removal of oxygen from additional water of hot water boilers and 
thermal networks. 

Key words: corrosion, oxygen, deaeration, sodium sulphite, inhibitor of corrosion, 
catalyst, filter. 
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канд. техн. наук ВИРОБНИЦТВА МОРОЗИВА 
Національний університет 
харчових технологій 

Методом термічного аналізу досліджено температуру початку крис-
талізації води у сумішах для виробництва морозива молочно-овочевого на основі 
сировини з гарбуза різного ступеню оброблення. Встановлено кореляційну залежність 
зміни кріоскопічної температури молочно-овочевих сумішей від кількості овочевого 
компоненту. Доведено, що зниження цього показника відбувається пропорційно 
підвищенню вмісту сухих речовин гарбуза. Досліджено питомий вміст зв'язаної 
води у молочних та молочно-овочевих сумішах та встановлено вагомий внесок у 
вологозвґязування традиційних складових компонентів морозива молочного. 
Виявлено незначну роль стабілізатора структури та сухих речовин гарбуза у 
зв'язуванні води порівняно з іншими речовинами у складі сумішей. Встановлено 
можливість застосування типових апаратів для фризерування молочно-гарбузових 
сумішей без додаткового переоснащення технологічних ліній. 

Ключові слова: гарбуз, порошок з гарбуза, кріоскопічна температура, суміші 
молочно-овочеві, морозиво. 

Суміші для виробництва морозива з різним хімічним складом характеризуються 
різними кріоскопічними температурами, тобто температурами початку кристалізації 
водної фази, які змінюються у певних межах. Це обумовлюється неоднаковими 
концентраціями розчинених у водній фазі низькомолекулярних речовин та їх різними 
мольними масами. На величину концентрації розчинених у сумішах речовин, в свою 
чергу, впливає частка зв'язаної води, яка не є розчинником [1]. При цьому кількість 
зв'язаної води у сумішах для морозива визначається наявністю в їх складі низько-
молекулярних речовин: цукрози, лактози, кислот та їх похідних й високомолекулярних 
речовин (білків молока, поліцукрів, харчових волокон). 

Російські науковці під керівництвом Ю.А. Оленева [1] визначили у водній фазі 
сумішей для морозива різних видів концентрації окремих складових компонентів 
(цукрози, мінеральних солей, лактози, моно- та дисахаридів плодово-ягідної сировини) 
та їх вплив на значення кріоскопічної температури. Встановлено, що для морозива на 
молочній основі (молочного, вершкового, пломбіру без наповнювачів та з традиційними 
стабілізаторами — крохмалем, борошном, карбоксиметилцелюлозою, пектином тощо) 
значення кріоскопічної температури становить від мінус 2,01 до мінус 3,41 °С, а для 
морозива на плодово-ягідній (овочевій) основі - від мінус 3,84 до мінус 4,44 °С. 

З вище вказаного можна зробити наступний висновок: кріоскопічна температура 
сумішей для морозива залежить від їх складу та використовуваних рецептурних 
компонентів, що обумовлює необхідність її визначення, для розроблення рекомендацій 
до режимів фризерування в кожному конкретному випадку. 

Авторами за попередньо проведеними дослідженнями було розроблено рецеп-
тури молочно-овочевого морозива з різним вмістом сировини з гарбуза — однієї з 
найбільш перспективних для виробництва морозива як за органолептичними показни-
ками, біологічною цінністю, так і високим вмістом пектинових речовин. Виявлено, що 
© Згурський А.В., Потапов С.Г., Поліщук Г.Є., Масліков М.М., 2012 
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застосування сировини з гарбуза у кількості 3...5 % сухих речовин гарбуза (СРГ), дає 
змогу одержувати морозиво зі збитістю 100±20 % та високим опором до танення (від 
5 5 . 6 0 6 0 с. і більше) без додаткового внесення стабілізаторів або стабілізаційних систем. 

При виконанні встановлених завдань використовували наступну сировину з 
гарбуза: 

- пюре зі свіжого гарбуза відповідно до вимог ДСТУ 3190-95 «Гарбузи 
продовольчі свіжі. Технічні умови» (масова частка сухих речовин 8 . 1 4 % , залежно 
від пори року та способу зберігання); 

- порошок з гарбуза відповідно до ТУ У 15.3-05417118.024-2002 «Порошки 
овочеві з моркви, столового буряку, картоплі, капусти, гарбуза, кабачків, цибулі, 
часнику, шпинату, ревеню, та білих коренів петрушки, селери, пастернаку», отриманий 
за допомогою конвективно-вакуумного сушіння (масова частка вологи 6 . 8 %). 

Метою науково-дослідної роботи є визначення кріоскопічної температури 
сумішей для морозива молочно-овочевого на основі сировини з гарбуза різного ступеню 
оброблення. 

Викладення основного матеріалу досліджень. 
Для досягнення визначеної мети було виготовлено дослідні зразки сумішей. 

У якості контрольного зразка було обрано типову рецептуру морозива молочного з 
стабілізаційною системою «Кремодан» (фірма «Danisco», Данія) табл. 1. 

Таблиця 1. Рецептури молочно-гарбузового морозива 

Компоненти Конт-
Рецептури морозива з вмістом сухих 

речовин гарбуза, % 
роль 

0, % 3, % 4, % 5, % 6, % 
Молоко незбиране ( Ж = 3 , 4 % , С З М З = 3 , 0 % ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
Сухе знежирене молоко ( С З М З = 9 6 , 0 % ) 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 
Масло «Селянське» ( Ж = 8 2 , 5 % ) 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 
Цукор-пісок 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 
Стабілізаційна система «Кремодан» 6,0 - - - - -
Гарбуз св іжий(СР=11 ,5 % ) - - 261,0 348,0 435,0 522,0 

Порошок з гарбуза (СР=94 ,0%) 
Вода 

Характеристика готового продукту 
Масова частка сухих речовин, не менше 27,6 27,0 30,0 31,0 32,0 33,0 
СЗМЗ % , не менше 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
цукру , % 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
сухих речовин стабілізатора, % 0 ,6 - - - -
сухих речовин гарбуза, % - - 3,0 4,0 5,0 6,0 
ж и р у , не менше, % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

527,9 533,9 
42 ,6 53,2 

98,9 

480,7 

63,8 
11,9 

Вимірювання кріоскопічної температури модельних зразків молочних сумішей 
проводили методом термічного аналізу, заснованого на побудові кривих зміни 
т е м п е р а т у р и в час і . Т е м п е р а т у р у р е є с т р у в а л и і з а п и с у в а л и за допомогою 
вимірювального комплексу, створеного науковцями кафедри теплоенергетики та 
холодильної техніки Національного університету харчових технологій [2] 

До с к л а д у к о м п л е к с у входять пристр ій для контролю температури з 
комплектом мідь-константанових термоелектричних перетворювачів типу Т з 
похибкою вимірювань не більше 0,05°С, первинний перетворювач та перетворювач 
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сигналу марки і7520. Реєстрацію значень температури здійснювали за допомогою 
персонального комп'ютера через програму ЫВС0ЫиТ1Ьу3хх. 

Спай термопари розміщували у центрі зразка (маса 7,5 г) та переносили у 
м о р о з и л ь н у к а м е р у м а р к и SAMSUNG з холодоагентом хладоном R 1 3 4 а та 
температурою робочої камери мінус 25 °С. При безперервному перемішуванні суміші 
проводили автоматичний запис зміни температури через однакові проміжки часу 
(10 с) у експериментальних та контрольних зразках. 

З використанням даної методики було отримано крив і (рис. 1, 2), що 
характеризують динаміку льодоутворення в сумішах для виробництва молочного та 
молочно-овочевого морозива з різним вмістом СРГ. 

Рис. 1. Динаміка льодоутворення сумішей для виробництва 
молочно-гарбузового морозива зі свіжим гарбузом. 

Рис. 2. Динаміка льодоутворення сумішей для виробництва 
молочно-гарбузового морозива з порошком із гарбуза. 
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Отже встановлено, що в суміші для молочного морозива виготовленій без 
стабілізаторів структури кріоскопічна температура вища порівняно з досліджуваними 
системами, що вміщують овочеву сировину. Таким чином, можна відмітити, що 
овочева сировина знижує кріоскопічну температуру молочно-гарбузових сумішей у 
межах значень від мінус 1,94 до мінус 3,07 єС. Цей ефект можна пояснити зростанням 
загальної кількості сухих речовин системи та, відповідно, і кількості зв 'язаної води. 
Зниження відбувається пропорційно підвищенню вмісту СРГ, та піддається кореляції 
лінійною функцією (рис. 3). 
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А - молочно-гарбузові суміші 
з пюре свіжого гарбуза 
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з пюре свіжого гарбуза 

Лінійна функція 
для сумішей 
з порошком з гарбуза 

З 4 5 
В м і с т СРГ, % 

Рис. 3. Залежність зміни кріоскопічної температури молочно-
гарбузових сумішей від кількості СРГ. 

Згідно представленої залежності очевидним є те, що системи із порошком з 
гарбуза, мають дещо нижчу кріоскопічну температуру, н іж системи з гарбузовим 
пюре. Це можна пояснити підвищеним вмістом розчинного пектину у порошку з 
гарбуза порівняно із вихідною свіжою овочевою сировиною, що було попередньо 
доведено авторами [3]. 

Отримані значення не перевищують таких для систем на молочній основі проте 
дещо перевищують значення кріоскопічної температури для суміші, що вміщує 
стабілізаційну систему «Кремодан» (мінус 2,18). В цілому, ці значення підтверд-
жують можливість застосування фризерів як періодичної, так і безперервної дії без 
додаткового переоснащення, але за умови подальшої кореляції їх роботи [1]. 

Враховуючи те, що вказані системи характеризуються різним хімічним 
складом, для більш точного пояснення виявленого ефекту, авторами було додатково 
визначено у них вміст зв 'язаної води. 

Вивчення стану води проводили в лабораторії фізико-хімічних та теплофізичних 
досл іджень Інституту технічної т е п л о ф і з и к и Н А Н У (ІТТФ НАНУ) методом 
низькотемпературної диференціально-скануючої калориметрії на мікрокалоріметрі 
ДСК-2М. Метод ДСК при визначенні фракційного складу води ґрунтується на 
властивості зв 'язаної води не переходити у кристалічний стан. Вміст вільної води 
розраховували, виходячи з калориметрично визначеної теплоти плавлення льоду, 
що утворився в результаті охолодження зразка до температури мінус 150 °С [4]. 

Результати дослідження стану води в зазначених системах наведено в табл.2. 
При порівнянні питомого вмісту зв'язаної води у сумішах для виробництва 

морозива, можна стверджувати, що кількість зв'язаної вологи у сумішах для молочного 
морозива визначається в основному її складовими компонентами (цукрами, 
мінеральними речовинами, білками). Стабілізатор у сумішах для морозива у кількості 
0,6 % незначно впливає на зв 'язування води, збільшуючи її вміст всього на 6 %. При 
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цьому, суміш зі стабілізатором характеризується практично однаковим питомим 
вмістом зв'язаної води, порівняно із сумішшю молочного морозива, у якій стабілізатор 
замінено на порошок з гарбуза (на фоні зменшення загальної кількості води в системі). 
Суміш молочного морозива з пюре свіжого гарбуза має дещо нижчий питомий вміст 
зв'язаної води (на 19,13 %), що є цілком допустимим для подібних систем [5]. 

Таблиця 2. Вологозв'язувальна здатність досліджуваних зразків 

Воло- Вміст води, % Вологовміст, Вміст зв 'язаної 
Зразок гість, Віль- З в ' я - г / г сухих води, г / г сухих 

% ної заної речовин речовин 

Суміш молочна без стабілізатора 72,87 78,71 20,85 2,40 0,510 

Суміш молочна зі стабілізатором 72,17 79,15 21,29 2,59 0 ,541 

Суміш молочно-гарбузова (5 % СРГ) 67,30 78,24 21,76 2,06 0 ,448 

Суміш молочно-гарбузова, з порош-
ком з гарбуза (5 % СРГ) 67,37 72,30 27,70 2,00 0,554 

Отже в суміші для молочного морозива, виготовленій згідно типової рецептури 
на основі сучасної стабілізаційної системи «Кремодан», кріоскопічна температура 
нижча, порівняно з досліджуваними системами, що вміщують овочеву сировину. У 
свою чергу, останні характеризуються практично однаковим вмістом хімічно зв'язаної 
води. Це можна пояснити тим, що молочно-овочеві суміші містять більше зв 'язаної 
води, я к а за енергією зв ' язку є слабкозв'язаною. Згідно літературних даних, така 
вода піддається заморожуванню, але вона суттєво впливає на кріоскопічну темпе-
ратуру, змінюючи при цьому хід льодоутворення при заморожуванні [1]. В подаль-
шому така властивість молочно-гарбузових сумішей зумовлюватиме збільшення 
масової частки невимороженої вологи і сприятиме, тим самим, утворенню в морозиві 
м 'яко ї та кремоподібної структури, що з технологічної точки зору дуже важливо 
при формуванні (фасуванні) морозива і його довготривалому зберіганні [6]. 

Висновки. Доведено, що овочева сировина змінює кріоскопічну температуру 
молочно-гарбузових сумішей від мінус 1,94 до мінус 3,07 єС. Зниження відбувається 
пропорційно підвищенню вмісту СРГ та піддається кореляції лінійною функцією. 

Доведено, що молочні та молочно-овочеві суміші містять однакову кількість 
міцнозв 'язаної води, проте останні характеризуються значно більшим вмістом 
слабкозв'язаної води. 

Встановлено можливість застосування типових апаратів для фризерування 
молочно-гарбузових сумішей без додаткового переоснащення технологічних ліній. 
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А.В. Згурский, С.Г. Потапов, 
Г.Е. Полищук, М.М. Масликов 

Определение криоскопической температуры 
молочно-овощных смесей для производства мороженого 

Методом термического анализа исследованы температуру начала кристал-
лизации воды в смесях для производства мороженого молочно-овощного на основе 
сырья из тыквы разной степени обработки. Установлена корреляционная зависи-
мость изменения криоскопической температуры молочно-овощных смесей от 
количества овощного компонента. Доказано, что снижение этого показателя 
происходит пропорционально повышению содержания сухих веществ тыквы. 
Исследовано удельное содержание связанной воды в молочных и молочно-овощных 
смесях, установлен весомый вклад в влагосвязывание традиционных составляющих 
компонентов мороженого молочного. Выявлено незначительную роль стабилизатора 
структуры и сухих веществ тыквы в связывании воды по сравнению с другими 
веществами в составе смесей. Установлена возможность применения типовых 
аппаратов для фризерования молочно-тыквенных смесей без дополнительного 
переоснащения технологических линий. 

Ключевые слова: тыква, порошок из тыквы, криоскопическая температура, 
смеси молочно-овощные, мороженое. 

A. Zgurskyi, S. Potapov, 
G. Polishchuk, M. Maslikov 

Determination of cryoscopic temperature of milk 
vegetable mixtures for ice-cream production 

The article investigates the beginning of water crystallization in mixtures for 
milk vegetable ice-cream production on the basis of raw material from the pumpkin of 
different treatment degrees by the method of thermal analyzes. It also defines the 
correlation dependence of cryoscopy temperature change of milk vegetable mixtures 
from amount of vegetable component. It is proved that the decrease of this index is 
proportionally to increase of content of pumpkin dry matters. The article investigates 
the specific content of bound water in milk vegetable mixtures and defines important 
contribution to water binding of traditional components of milk ice-cream. It also 
detects inconsiderable role of stabilizer structure and pumpkin dry matters in water 
binding comparatively to other substances in mixture consisting. It is defined possible 
to use standard apparatus for milling of milk pumpkin mixtures without additional 
technological lines re-processing. 

Key words: pumpkin, powder from a pumpkin, cryoscopic temperature, mixtures 
milk vegetable, ice-cream. 
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У статті розглядається проблема підвищення ефективності функціонування 
складного технологічного комплексу виробництва пивного сусла. Наведені методи 
удосконалення системи управління технологічними процесами виробництва пива шля-
хом організаціїресурсоощадних керуючих дій на основі принципів нелінійної динаміки. 

Ключові слова: виробництво пива, пивне сусло, управління технологічними 
процесами, синергетика, математичне моделювання, кінетичні рівняння. 

Технологічні комплекси харчових виробництв мають всі характерні ознаки 
складних організаційно-технологічних систем. Вони являють собою сукупність різних 
підсистем, зв'язаних між собою процесами інтенсивної взаємодії та обміну енергією, 
речовиною та інформацією. Ці підсистеми є нелінійними, багатомірними та 
складнозв'язаними, в яких протікають характерні перехідні процеси та виникають 
критичні і хаотичні режими [6]. 

Проблема управління такими складними технологічними системами є 
надзвичайно актуальною з точки зору підвищення ефективності їх функціонування. 
Крім того, створились необхідні передумови розв'язання даної проблеми на основі 
сучасних досягнень теорії та практики автоматизованого управління та передових 
комп'ютерних технологій. Виходячи із особливостей технологічних процесів харчових 
виробництв, для побудови ефективних стратегій управління ними найбільш 
перспективним є використання синергетичних алгоритмів, в основі синтезу яких 
лежить синергетична теорія управління [3]. 

Сучасна теорія управління, побудована на кібернетичних засадах успішно 
засвоїла методи досить грубої зовнішньої дії примусового характеру на різні технічні 
об'єкти, що приводить до значних витрат ресурсів для потреб управління. Синерге-
тичний підхід дозволяє розробити нові методи досягнення цільових станів об'єкта 
управління, основаних на процесах самоорганізації в нелінійних динамічних системах, 
і побудувати універсальні об'єктивні закони телеономного управління на основі 
врахування фізико-хімічних властивостей явищ, як і відбуваються в об'єктах 
управління. При цьому основна увага зосереджується на кооперативних, когерентних 
і самоузгоджувальних процесах, що виникають в складних нелінійних системах 
управління [7]. Важливим аспектом побудови синергетичних алгоритмів управління 
є необхідність створення способів аналізу причин виникнення, формування та дії 
внутрішніх сил резонансного характеру, що приводять до виникнення у фазовому 
просторі систем управління стійких дисипативних структур, які відображують 
природні властивості об'єкта управління. Ця принципово нова проблема теорії 
управління породжує необхідність розв'язання самостійних специфічних задач у 
конкретній предметній галузі — відповідній технології харчових виробництв. 

Об'єктом управління є технологічні процеси виробництва пива, зокрема, 
досліджувались процеси приготування пивного сусла, однією із основних техноло-
гічних операцій яких є процес затирання. Цей процес передбачає гідроліз крохмалю 
сировини — солоду при гідротермічній обробці, яка здійснюється за схемою: 

© В.Д. Кишенько, О.П. Лобок, М.В. Чернецький, 2012 

СИНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ 
ПРОЦЕСАМИ ПРИГОТУВАННЯ 
ПИВНОГО СУСЛА 

Наукові праці НУХТ № 45 8 1 



ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

під дією а-амілази 

КРОХМАЛЬ ^ ДЕКСТРИНИ + МАЛЬТОЗА + ГЛЮКОЗА 

під дією Р-амілази 

КРОХМАЛЬ ^ МАЛЬТОЗА + ДЕКСТРИНИ 

Гідролізу піддається субстрат, в результаті чого отримуються продукти -
цукри: глюкоза, мальтоза (рис. 1). 

За методиками [1, 2] розроблена нелінійна, багатомірна, багатозв'язна кінетична 
модель гідролізу затору [5]: 

fit 

at 
Ок Га-LTEK ч ^ е д ^ с ^ ^ . е 

S r = *E 1 K l f с Д м . І Г " M1 і- C7 + Ma,V ' 

dJT = p 0* у № 
S F J! Л" 4 G, 4 MO 

-aE 

dEi _ p — І--1 , 

'it • L 1 t C ^ J - h i 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

де Eg - коефіцієнт активності в-амілази; Eg1 - коефіцієнт активності б-амілази; a, l, 
K, L, M1, k, l1, L1, K1, M2, k1, м, м2, в, N, б, e1, N1, б1, м1 - параметри моделі. 

Було проведено дослідження моделі (1-6) з метою виявлення проявів 
атрактивної поведінки та оцінки впливу зовнішніх збурень та внутрішніх флуктуацій. 
Доповнена стохастичною складовою у вигляді вінерівського процесу 

(7) 

модель (1-6) розв'язувалась як система стохастичних нелінійних диференціальних 
рівнянь методом Кузнецова Д.Ф. [4]. Для цього здійснювалось перетворення моделі 
(1-7) шляхом другого уніфікованого розкладання Тейлора-Іто 

Д(х , в) = R(xt, t)+ J . ^ *) * J f o j ^ + IJrt^ (8) 
I.L .14=1 

де і ' 1,1 — розкладання повторних стохастичних інтегралів Іто і Стратоновича, 
" - W 

lJ R(xf, t) — поліном Лежандра, : '• — біноміальний коефіцієнт, Aif — деяка 
підмножина, s, t — момент часу, k — коефіціент (k=1), 11 — параметр (11=0,1,2, ), 

—випадкові процеси, 1.. —залишковий член. 
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Рис 1. Схема гідролізу крохмалю при затиранні: 
Gn — к о н ц е н т р а ц і я к р о х м а л ю ; G2 — к о н ц е н т р а ц і я 
мальтодекстрину; G — концентрац ія мальтози; E — 
концентрація а -амілази; E0 — концентрація Р-амілази; 
X — концентрац ія глюкози 

Рис. 2 Фазові портрети динаміки процесів гідролізу: 
а — L=0.09 ; L1=1.1 ; K1=0 .1 ; K=1 ; E 0 =0,03 ; E 0 1=0,8; б — L=0.05 ; L1=1.2 ; K1=0 .1 ; 

K=1 ; E 0 =0 ,03 ; E 0 1 =0,8 ; в — L=0 .09 ; L1=1.2 ; K 1 = 0 . 1 ; K = 1 ; E 0 =0 ,06 ; E 0 1 =0,8 ; г — 
L=0.09; L1=1.2 ; K1=0 .1 ; K=1 ; E 0 =0,03; E 0 1 =1,0; д — L=0.09; L1=1.2 ; K1=0 .4 ; K=1 ; 
E 0 =0,03; E 0 1 =0,8; e — L=0.09; L1=1.2 ; K 1 ^ 0 . 1 ; K=0 .02 ; E 0 =0,03; E 0 1 =0,8 
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Модель досліджувалась при таких значеннях параметрів а=0,01; 1=0,5; ^=2; 
k=1; k1=4; м=4; м1=2,3; м2=1; в=1; в1=1; і=0 ,03-0 ,1 ; 6=0,005; ^ = 0 , 1 ; . = 0 , 0 5 ; б1=0,2; 
L1=1—1,3; М1=1; М2=1; ^ = 0 , 0 5 - 0 , 5 ; £"=0,01-1,4; £„=0,03-0,1; £ 0 1 =0,8-1 ,5 . 

Як видно із результатів моделювання (рис. 2), фазові портрети об'єкта 
характеризують еволюцію атрактивної поведінки процесів гідролізу затору 
фокус'іграничний цикл'ітор'ідивний атрактор [1]. 

Як показав аналіз результатів моделювання параметри моделі L, L1, K1 ,K, E0, 
E01 якісно впливають на атрактивну поведінку об'єкта, що стосується впливу зовнішніх 
збурень і'., то вони викликають прискорення або вповільнення атрактивних змінювань, 
ніяким чином не впливаючи на характер поведінки. 

В постановці задачі синтезу стратегій управління опис системи задається 
диференціальними рівняннями об'єкта [3, 4] 

і.' (t)=F(x, и, g, J, M), (9) 
в склад яких входять координати стану x(t), а також деякі зовнішні сили, що 
складаються із управлінь u(t), завдань g(t), зовнішніх(збурюючих) M(t) і парамет-
ричних J(t) впливів. Синергетична теорія управління полягає у формуванні у 
фазовому просторі систем управління синтезованих цільових атракторів, на які 
невідворотньо потрапляють всі траекторії руху замкненої системи «об'єкт — 
регулятор». Це дозволяє розробити нові методи цільової дії на процеси самоорганізації 
в нелінійних динамічних об'єктах. Виходячи із синергетичного підходу на основі 

принципу «розширення-стискання» роз-
роблений новий метод аналітичного констру-
ювання агрегованих регуляторів — АКАР 
[3], що базується на ідеї введення притягу-
ючих і н в а р і а н т н и х багатообраз ів х 
х ( ї , —.ї,, )=0, на яких найкращим чином 
узгоджуються природні властивості об'єкта 
та вимоги до задач управління. З матема-
тичної точки зору проблема синергетичного 
синтезу [3] полягає у способі генерації таких 
законів управління и(ш)=и(х), які дозволили 
б перевести систему із довільного початко-
вого стану А і спочатку в окілля багатообразів 
•/ij:" j=0, а потім забезпечити стійкий рух 
системи біля цих багатообразів аж до попа-
дання системи на цільові атрактори (рис. 3). 
Ця задача вирішується комплексом коре-
гуючих регуляторів Р-К, що мають ієрар-
хічну структуру. 

Для процесів приготування пивного сусла розроблена ієрархічна система управлін-
ня, структура якої передбачає реалізацію трьох рівнів координуючих регуляторів. Перший 
рівень реалізує локальне регулювання окремих технологічних параметрів (температури, 
концентрації, витрати), другий рівень забезпечує оптимізацію технологічних процесів за 
критеріями продуктивності обладнання та якості продукції, третій рівень дозволяє досягти 
найкращих показників економічної ефективності (прибуток, рентабельність). 

Висновки. Зважаючи на природні особливості процесів приготування пивного 
сусла, зокрема до здатності створення дисипативних просторово-часових структур 
самоорганізації, доцільно для ефективного управління цими процесами використо-
вувати синергетичні механізми, які забезпечують оптимальний перехід процесів від 
непередбачуваної поведінки та силових управляючих дій примусового характеру до 
ресурсоощадних технологій управління, що адаптовані до природньої поведінки об'єкта. 

Рис. 3 Концептуальна схема організації 
у п р а в л і н н я технолог ічним процесом 

за методом А К А Р 
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В.Д. Кишенько, А.П. Лобок, 
Н.В. Чернецкий 

Синергетическое управление технологическими 
процессами приготовления пивного сусла 

В статье рассматривается проблема повышения эффективности функци-
онирования сложного комплекса производства пивного сусла. Приведены методы 
совершенствования системы управления технологическими процессами производства 
пива путем организации ресурсосберегающих управляющих воздействий на основе 
принципов нелинейной динамики. Построена нелинейная динамическая модель 
кинетики процессов гидролиза крахмала при затирке. Проведено компьютерное 
моделирование разработанной математической модели и установлены проявления 
аттрактивного поведения объекта управления при изменениях технологических 
параметров: концентрации ферментов, концентрации субстрата, концентрации 
сахаров. Исследовано влияние внешних возмущающих факторов на характер поведения 
биотехнологического объекта. Сформулированна задача ресурсосберегающего управ-
ления процессами приготовления пивного сусла на основе синергетического подхода. 
Проведен синтез иерархической системы управления технологическими процессами 
приготовления пивного сусла с использованием метода аналитического конструиро-
вания агрегированных регуляторов. 

Ключевые слова: производство пива, пивное сусло, управления техноло-
гическими процессами, синергетика, математическое моделирование, кинетические 
уравнения. 

V. Kyshenko, O. Lobok, 
M. Chernetskyi 

Synergetic management of technological processes 
of beer wort production 

The article examines the problem of increase of efficiency of functioning of 
difficult technological complex of beer wort production. It also presents the methods of 
improvement of control system by technological processes production of beer by 
organization of resource saving of managing actions on the basis of principles of 
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nonlinear dynamics. Nonlinear dynamic model of the kinetics processes of hydrolysis 
of starch during mashing is built. Computer simulations are conducted, mathematical 
model is developed and behavioural manifestations attractive control object by changing 
process parameters is set. They are: the concentration of enzyme, substrate 
concentration, the concentration of sugars. The article presents the influence of external 
disturbing factors on the behaviour of biotech facility. It deals with the problem of 
resource saving processes of making beer wort on the basis of synergetic approach. It 
also presents the synthesis of hierarchical control systems of technological processes of 
making beer wort using the method of analytical design of aggregated regulators. 

Key words: production of beer, beer wort, process control, synergetics, 
mathematical modelling, kinetic equation. 

e-mail: jimp@ukr.net 
Надійшла до редколегії 20.05.2012 р. 

Наукові праці НУХТ № 45 86 

mailto:jimp@ukr.net


ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 664. 

Л.П. Рева, д-р тех. наук 
О.О. Петруша 
Національний університет 
харчових технологій 
В.О. Мірошник, 
канд. техн. наук 
Національний університет 
біоресурсів і риродокористування 
України 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ГІДРОДИНАМІЧНОЇ СТРУКТУРИ 
ОСНОВНОГО ПОТОКУ 
(ДИФУЗІЙНОГО СОКУ) 
У ВЕРТИКАЛЬНОМУ 
ПЕРЕДДЕФЕКАТОРІ 
НА ОСНОВІ СЕКЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 
ІЗ СЕКЦІЯМИ ПОВНОГО 
ЗМІШУВАННЯ 

Під час проведення процесу очищення дифузійного соку, а саме попередньої 
дефекації, одним із важливих показників є гідродинамічна структура потоків у 
апараті, що суттєво впливає на технологічні аспекти процесу. На базі фізичної 
моделі вертикального прогресивного протитечійного переддефекатора було 
досліджено функції розподілу часу перебування частинок основного потоку в 
апараті, які стали основою для створення математичної секційної моделі, що 
адекватно описує експериментальні дані для основного потоку переддефекатора. 

Ключові слова: гідродинамічна структура, статистичні характеристики, 
моделювання, секційна модель. 

В хімічній технології для створення нового технологічного процесу, а також 
інтенсифікації існуючого і ефективного апаратурного його оформлення треба, перш 
за все, виконати умови: 

1. досягнення максимальної швидкості процесу; 
2. забезпечення майже однакового часу перебування елементів потоку у апараті, 

що відповідатиме заданому ступеню перетворення цільового компонента. 
Одним із визначальних етапів очищення в бурякоцукровому виробництві є 

процес попередньої дефекації, що передбачає оброблення дифузійного соку невеликою 
кількістю вапна для досягнення максимального ефекту осадження розчинних нецукрів 
(коагуляцією ВМС — білків та пектинів і осадженням аніонів кислот у формі 
малорозчинних солей кальцію). Окрім цього утворений переддефекаційний осад 
повинен бути досить стійким в жорстких умовах гарячого ступеня комбінованої 
основної дефекації в сучасній типовій схемі. 

Процес переддефекації ще нерідко проводиться в односекційних апаратах типу 
ПР, в яких має місце значний байпас (проскок частини недостатньо обробленого 
вапном дифузійного соку), а також застійні зони, що перешкоджають досягненню 
заданого ступеня осадження розчинних нецукрів дифузійного соку. 

Другим варіантом є прогресивна протитечійна переддефекація дифузійного 
соку за принципом Брігель-Мюллера у горизонтальному секціонованому апараті, в 
якому підтримується поступове наростання рН та лужності соку по секціях за рахунок 
рециркуляції підлуженого соку від останньої секції до першої. 

Кращим варіантом апаратурного оформлення попередньої прогресивної 
протитечійної переддефекації за принципом Брігель-Мюллера можна вважати 
вертикальний переддефекатор РЗ-ППА [1], який у порівнянні з горизонтальним 
апаратом Брігель-Мюллера, має суттєві переваги: значно меншу поверхню контакту 
© Л.П . Рева, О.О. Петруша, В.О. Мірошник, 2012 
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соку з повітрям (лише в останній секції), конструкції перегородок, рухомих заслінок 
та насосних турбінок надають можливість організації раціонального протитечійного 
руху потоків і оперативного регулювання зміни рН та лужності по секціям апарата, 
відсутність байпаса частково обробленого дифузійного соку, що має місце в самій 
нижній частині горизонтального переддефекатора. 

Окрім переваг (відносно горизонтального переддефекатора) вертикальний апарат 
все ж має деякі конструктивні недоліки: дещо невдале конструктивне рішення 
рухомих заслінок на верхніх кромках всмоктувальних патрубків, в результаті чого в 
кожній секції апарата між верхньою частиною всмоктувального патрубка та поверхнею 
конусної перегородки можуть мати місце застійні зони, що будуть сприяти 
неконтрольованому перебуванню деякої частини підлуженого соку з уже утвореним 
переддефекаційним осадом. Дещо невдалим є варіант рухомої заслінки, яка 
складається із двох напівдисків, що ускладнює промислову експлуатацію та 
проведення ремонтних робіт. 

Тому було змінено форму заслінок на п-подібну форму, що здійснюють зворотно 
поступальний рух для регулювання площі перетину вхідних отворів всмоктувальних 
патрубків, до того ж їх закріплено на нижній кромці конусних перегородок, що значно 
знижує можливість утворення застійних зон. Такі зміни сприяють більш 
контрольованому руху потоків в апараті та забезпеченню раціонального наростання 
рН та лужності соку по секціям для досягнення високих якісних та седиментаційно-
фільтрувальних показників соку. 

Загальний вигляд удосконаленого вертикального прогресивного протитечійного 
переддефекатора [2] представлений на рис. І.а. Він складається з вертикальної ємності 
1 (з патрубками для підведення дифузійного соку 4, вапняного реагенту 5, осаду 
карбонату кальцію 6 та відведення переддефекованого соку 7), яка поділена конічними 

перегородками 2 на 
шість секцій. У центрі 
ємності змонтовано вал 
З на якому, в кожній 
секції, закріпленні тур-
бінки 8, що виконують 
одночасно функції, як 
насосу для рециркуля-
ції необхідного об'єму 
підлуженого соку із 
вище розміщеної сек-
ції в нижчу, так і мі-
шалки для швидкого 
змішування рецир-
кульованого соку з со-
ком основного потоку, 
що надходить в секцію 
через сегментний ка-
нал. Дифузійний сік 
через патрубок 4 над-
ходить в нижню час-
тину апарату, заповню-
ючи І секцію. Через сег-
ментний канал у ко-

Рис. 1. Удосконалений вертикальний апарат попередньої нусній перегородці сік 
прогресивної протитечійної обробки дифузійного соку І3 І секції надходить у 

вапняним реагентом (а) [2] та його фізична модель (б) [3]. И с е к ц і ю і т . д . д о 
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останньої. Через патрубок 5 в останню секцію подається вапняне молоко у необхідній 
кількості для забезпечення рНопт і Лопт переддефекованого соку. При відкритті рухомою 
заслінкою рециркуляційного каналу із останньої секції частина соку за допомогою 
турбінки 8 повертається з VI в секцію V де змішується з менш лужним соком, що 
надходить з IV секції , в результаті чого рН соку в V секції підвищується по 
відношенню до IV секції, і т.д. Таким чином, за рахунок протитечійного повернення 
б ільш лужного соку із верхньої секці ї в н и ж н ю забезпечується прогресивне 
підвищення рН та лужності соку в секціях апарату знизу вверх. 

Для проведення досліджень структури потоків у вертикальному прогресивному 
протитечійному переддефекаторі була виготовлена його фізична модель (з кранами 
відбору проб із секцій) (рис. 1.б), що розраховувалась у відповідності із промисловим 
апаратом виробничою потужністю 3000 т буряків на добу [3]. 

Фізичне моделювання лабораторної моделі вертикального переддефекатора 
базувалось на практичній однаковості основних критеріїв подібності: критерію 
гідродинамічної подібності Рейнольдса (що визначає характер руху рідкої фази) та 
критерію Пекле (що характеризує повздовжнє перемішування в системі) у фізичній 
моделі та промисловому переддефекаторі. 

Теоретичний аналіз структури потоків у вертикальному переддефекаторі дає 
можливість виділити два визначальні гідродинамічні потоки: основний потік — 
дифузійний сік, що рухається знизу вверх від першої секції до останньої, проходячи 
прогресивну обробку вапняним молоком, та рециркуляційний лужний потік, що 
рухається протитечійно від останньої до першої секції переддефекатора. 

Тому на першому етапі було поставлено завдання дослідити основний потік 
(дифузійного соку), що ру- 0(0) 
хається знизу верх по висоті ^ g 
апарата. Для цього у фізичній 
моделі переддефекатора зас-
лінки на циркуляційних кана-
лах повністю закривались і 
таким чином виключався ре-
циркуляційний потік, а тур-
бінки у секціях виконували 
р о л ь л и ш е п е р е м і ш у ю ч и х 
пристроїв. За такого варіанту 
установка працювала в режимі 
секційної моделі із реакторів 
змішування. 

Були отримані експе-
риментальні функці ї розпо-
ділу часу перебування та роз-
раховані щільності розподілу 
часу перебування частинок 
потоку у фізичній секційній 
модел і з р і зною к і л ь к і с т ю 
секцій і імпульсним введен-
ням індикатора — барвника 
понсо 4R (рис. 2.). 

Як видно із рис. 2. зі збільшенням кількості секцій щільність розподілу часу 
перебування елементів основного потоку у секційній моделі наближається до щільності 
розподілу для реактора ідеального витіснення. 

На базі отриманих щільностей розподілу часу перебування частинок потоків у 
секц ійному апарат і були розраховані основні статистичні х а р а к т е р и с т и к и з 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

Рис. 2. Щільності розподілу часу перебування 
елементів рідкого потоку в секційній моделі з різною 

кількістю секцій (1, 2, 3, 4, 5 і 6 — відповідно для 
1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти і 6-ти — секційної моделі) 
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використанням прикладного програмного забезпечення, а саме MathCad Professional. 
Однією з важливих характеристик є перший момент розподілу за експери-
ментальними кривими відгуку, що відповідає реальному середньому часу перебування 
елементів потоку в апараті ¥м і розраховується за формулою: 

}x-ClHd(x)-dz 
, хв. (1) 

0 

де С1нЯ — концентрація індикатора в пробі, г/дм3; т — час відбору проби від початку 
імпульсного введення індикатора, хв. 

По експериментальним даним можна також визначити дисперсію часу 
перебування а 2 за формулою: 

р - С ы (Г)-./!-
< x 2 ( f ) = ^ 1. (2) 

f2 jc„Ar)dT 
о 

V де г = середній час в хв, розрахований за об'ємом секційної моделі V ja витратам 
и 

и основного потоку (дифузійного соку). Дисперсія часу перебування характеризує 
відхилення даних відносно середнього значення. Чим більша величина дисперсії, 
тим більше проявляється повздовжнє перемішування у апараті (так значення величини 
становить: для реактора витіснення а 1 = 0 , а для змішування а 1 = 1). 

Повздовжнє перемішування в секційній моделі із різною кількістю секцій 
характеризується коефіцієнтом повздовжнього перемішування D і, відповідно, 
критерієм Пекле повздовжнього перемішування Ре: 

= (3) 

де и — лінійна швидкість потоку; І — лінійний розмір; D — коефіцієнт повздовжнього 
перемішування. Найбільш розповсюдженим є метод ідентифікації критерію Пекле, 
що базується на розрахунку ймовірнісних характеристик [4]. 

Статистичні характеристики для секційної моделі з різною кількістю секцій 
подані у таблиці. 

Таблиця. Статистичні характеристики основного потоку 
в секційній моделі переддефекатора з різною кількістю секцій 

Кількість секцій 
в секційній моделі , хв. 

f„ 
Є ст2 D, м2/хв Ре 

1 5,5 0,37 0,8 0,015 2,013 
2 7,0 0,47 0,6 0,006 4,803 
3 8,0 0,53 0,5 0,004 6,67 
4 8,6 0,57 0,4 0,0037 8,118 
5 9,6 0,64 0,3 0,0026 11,243 
6 11,0 0,73 ОД 0,002 12,807 

де тм — середній час перебування елементів потоку в апараті, розрахований за першим 
моментом розподілу (1), хв.; и — безрозмірний середній час перебування; у2 — дисперсія 
часу перебування, D — коефіцієнт повздовжнього перемішування, мг /хв.; Ре — 
критерій Пекле. 
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Аналізуючи розраховані статистичні характеристики, можна стверджувати, що 
розподіл часу перебування в основному потоку у секційній моделі переддефекатора із 
шести секцій наближається до розподілу у реакторі ідеального витіснення (и максимума 
кривої наближається до одиниці). При цьому дисперсія часу перебування в секційній 
моделі від однієї до шести секцій зменшується від 0,8 до 0,1. Розрахований середній 
час перебування за першим моментом зі збільшенням кількості секцій до шести 
наближається до середнього =15 хв, що відповідає и=1 (рис.2.). Про це також свідчить 
зменшення коефіцієнту повздовжнього перемішування D від 0,015 до 0,002 м2/хв. 
Лише значення критерію Пекле для 6-ти секційної моделі підвищується до ~ 13 
одиниць, що не відповідає реактору ідеального витіснення, а характеризує проміжний 
стан потоку в секційному апараті між реактором ідеального змішування та витіснення. 

Секційна модель зручна для динамічного моделювання режиму хімічного 
реактора і розглядається, як модель для описання проміжного режиму між режимом 
ідеального змішування та ідеального витіснення. Математичний опис секційної моделі 
із n-секцій змішування обчислюється за рівнянням [4]: 

де С0, Сп, — концентрація індикатора відповідно на вході та виході з апарату, г/дм3; 
п — кількість секцій в ньому. 

Отримані функції розподілу часу перебування елементів потоку у фізичній 
моделі та розраховані їх статистичні характеристики стали базою для створення 
гідродинамічної моделі потоку на основі секційної моделі, що адекватно описує 
експериментальні дані для основного потоку переддефекатора. Так врахування 
критерію Пекле в математичній моделі (4) наближає опис гідродинамічної структури 
основного потоку до гідродинамічної структури основного потоку у фізичній моделі 
реактора. Зокрема критерій повздовжнього перемішування обчислений за 
ймовірнісними характеристиками, враховується в складовій п (кількості секцій), 
що розраховується: 

Аналізуючи графічно (рис. 3.) вигляд та характер співпаданя кривих щільностей 
розподілу, отриманих експериментально 1 та згідно секційної моделі (4) крива 2, 
можемо стверджувати, що математичний опис секційної моделі (4) з достатньою 
точністю характеризує гідродинамічну структуру основного потоку фізичній моделі 
вертикального переддефекатора. 

Окрім графічного аналізу слід також підтвердити адекватність використаної 
секційної моделі для опису гідродинамічної структури основного потоку у верти-
кальному переддефекаторі, використовуючи критерій Стьюдента t. Максимальне 
розраховане значення критерію Стьюдента для розподілу часу перебування елементів 
потоку у 6-ти секційній моделі склало t = 0,77, табличне ж значення критерію Стью-
дента за рівнем значущості а = 0,05 становить tKp = 2,07 . Оскільки виконується умова 
адекватності tp < t , це розрахунково підтверджує, що обрана математична секційна 
модель адекватно описує гідродинамічну структуру основного потоку у фізичній 
моделі вертикального прогресивного протитечійному переддефекатора. 

Ще одним методом оцінки гідродинамічної структури основного потоку у 
фізичній моделі секційного переддефекатора є порівняння кривої щільності розподілу 
часу перебування елементів потоку в апараті із щільністю нормального розподілу по 
закону Гауса за правилом Зу (рис. 4.). 

(4) 

п = 
Ре 
2 (5) 
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Рис. 3. Криві щільностей розподілу 
безрозмірного часу перебування 

елементів основного потоку в 6-ти 
секційній моделі переддефекатора: 

1 — отримана експериментально; 2 — за 
математичним описом секційної моделі (4) 

Рис. 4. Криві щільності розподілу 
безрозмірного часу перебування 

елементів основного потоку у фізичній 
моделі секційного переддефекатора: 

1 — отримана експериментально і 2 — для 
нормального розподілу за законом Гауса 

Із рис.4. чітко видно, що рух основного потоку практично виключає наявність 
байпасу в секційній моделі оскільки ліві гілки кривих майже співпадають, але все ж 
не повністю ліквідовані застійні зони в апараті, про що свідчить деякий хвіст правої 
частини експериментальної кривої щільності (кількісно це показано заштрихованою 
площею між вказаними кривими) [5]. 

Висновок. Проведено дослідження гідродинамічної структури основного потоку 
у фізичній моделі вертикального прогресивного протитечійного переддефекатора. 
Отримані функції розподілу часу перебування стали базою для розрахунку основних 
статистичних характеристик і критерію Пекле повздовжнього перемішування, а 
також для створення гідродинамічної моделі потоку на основі секційної моделі із 
секціями повного змішування, що адекватно описує експериментальні дані для 
основного потоку фізичної моделі переддефекатора. 
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Л.П. Рева, О.О. Петруша, 
В.О. Мирошник 

Исследование гидродинамической структуры основного потока 
(диффузионного сока) в вертикальном преддефекаторе на основе секционной 

модели с секциями полного смешения 
Во время проведения процесса очистки диффузионного сока, а именно 

предварительной дефекации, одним из важных показателей является гидродина-
мическая структура потоков в аппарате, что существенно влияет на технологи-
ческие аспекты процесса. На базе физической модели вертикального прогрессивного 
противоточного преддефекатора были исследованы функции распределения времени 
пребывания частиц основного потока в аппарате, которые стали основой для 
создания математической секционной модели, которая адекватно описывает 
экспериментальные данные для основного потока преддефекатора. 

Ключевые слова: гидродинамическая структура, статистические характе-
ристики, моделирование, секционная модель. 
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Research of hydrodynamic mainstream (diffusion juice) in vertical 
predefecation tank based on sectional models with sections of complete mixing 

One of the important stages of diffusion juice refining - preliminary 
predefecation — is hydrodynamic structure of flows in the apparatus. It significantly 
influences the technological aspects of the process. The distribution functions of time 
of stay of the particles in the main flow apparatus are investigated in the basis of 
physical model of vertical progressive predefecator. They are the basis for creation for 
mathematical sectional model that adequately describes the experimental data for 
the main stream peredefecator. 

Key words: hydrodynamic structure, statistical features, performance, modelling, 
sectional model 
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Ф13ИК0-МА ТЕМА ТИ ЧНI НАУКИ 

УДК 537. 311. 322 

A.M. Король, 
д-р фіз.-мат. наук, проф. 
Національний університет 
харчових технологій 

Розглядається сильнолегований мілкими домішками напівпровідник, в якому 
є також глибокий домішковий центр; потенціал останнього задається моделлю 
Слетера-Костера. Показано, що положення глибокого рівня в даній системі істотно 
відрізняється від його положення в нелегованому напівпровіднику. Конкретний 
розрахунок проведено для напівпровідників типу A3BS (використано кейнівський 
закон дисперсії). 

Ключові слова: напівпровідники, глибокі рівні, домішкова зона, функції Гріна, 
схема Кейна 

Як відомо, аналізуючи вольт-амперні та інші характеристики тунельних діодів, 
необхідно врахувати вплив на них глибоких електронних станів. При-цьому слід 
мати на увазі, що положення глибокого рівня тієї самої природи (наприклад, 
домішкової) в нелегованому та сильнолегованому напівпровіднику є різним. В даній 
роботі розраховується середня величина зсуву глибокого рівня за рахунок сильного 
легування в напівпровідниках типу 

Провести зазначений розрахунок можна, знаючи функцію Гріна системи: 
сильнолегований напівпровідник — глибокий центр. Для того, щоб знайти цю 
функцію, запишемо для неї відповідне рівняння Дайсона: 

G(r,r') = G0(r,r') + J d r " G 0 ( r , r ' ) U ( r " ) G ( r " , r ' ) (1) 

де G0 (г, r') = Gc (г, г') + Gs (г, г'), Gc (г, г') — функція Гріна електронів зони провід-

ності, — G, (г, г') — функція Гріна домішкової зони, U(r) — потенціал глибокого 
центра. Використаємо для останнього модель Костера — Слетера [1] в к — 
представленні: 

(nk\U(f)\nk-) = U05nn. (2) 

Представимо рівняння ( 1 ) в матричному вигляді 

x{k-\G(r\r')\k') (3) 

Де 

Lhh.=(k\L{r,r)\k) = \\dMre-lirL{r,ry*r (4) 

Із врахуванням ( 2 ) рівняння ( 3 ) перетворюється до вигляду: 

= Gohh. + U0\dk-Gohb...\dk"G„..k.. (5) 
© A.M.Король, 2012 
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Це рівняння розв'язується стандартним способом [ 2 ] і дає такий результат: 

f dk"Gokk" [ dkGokk' Ghh- = Gokk'+ Uo і f і (6) 1 -U0\dkdk'Gokk' 
Нарешті, власні значення енергії — положення глибокого рівня — є розв'язком 

алгебраїчного рівняння: 

U^=\dkdk(Gcklt+GsU) (7) 
Функція Гріна для сильнолегованого напівпровідника в залежності від 

параметрів, що його описують, знайдена в роботі [3]. Скористаємося результатом 
розрахунків [3] для одного з найважливіших випадків, а саме для випадку гаусового 
розподілу домішок, здійснених в наближенні лінійного екранування домішок; тоді 
рівняння для визначення енергії запишеться так (в атомних одиницях): 

„ t _ f d3k е ггі 3Мфехр(УфУ 2 ) 
- і т х щ я - я ; ! <81 

2т * 

де Ес(к) — закон дисперсії для зони провідності, k і т* — квазіімпульс тА ефективна 
маса електронів зони провідності відповідно, — сумарний потенціал, створюваний 
всіма домішками із врахуванням електронного екранування,2 ~ подвоєний середній 
квадрат потенціальної енергії електрона, е — заряд електрона. Другий доданок в 
правій частині рівняння (8) відноситься до домішкової зони. 

Конкретні розрахунки проведемо для напівпровідника GaAs з кейнівським 
законом дисперсії [ 4 ], для якого 

* ( Е ) - (9) 
Р ' - a ( E + E f) 

причому р =1,07, а = 13, Eg — ширина забороненої зони (атомні одиниці, див. [5]). 
Крім того, скористаємось одним з наближень роботи [ 3 ], а саме І Е І » у, (Е < 0 ). 
В цьому випадку, обчислюючи інтеграли в формулі ( 8 ) (другий методом перевалу), 
одержимо таке рівняння для енергії Е: 

V = 2т* (К- J 2т *\E\arctg ), (10) 
3(\Е\-Р ~ааЕ' ) Vа»* И 

тут другий і третій доданки відносяться до домішкової зони, К — радіус сфери, що 
за об'ємом дорівнює першій зоні Брилюена, V — перенормований (із враху-ванням 
інтегрування по кутових координатах) «потенціал» глибокого центра. Його величину 
знайдемо, задаючись конкретним значенням Е — Ег, з рівняння 

К3 

«ь-Чґ-] 
в якому не враховується домішкова зона. Тепер, повертаючись до рівняння (10), 
знаходимо зсув глибокого рівня за рахунок домішкової зони ДЕ. Для прийнятих 
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значень параметрів задачі розрахунок дає ДЕг = 0,06 eB для Е г = 0,1eB і ДЕг = 0,05 eB 
для Е г = 0 ,5 eB, тобто існування домішкової зони приводить до вельми істотного 
зниження глибокого рівня. Зазначимо, що прийняті в даній роботі наближення мають 
достатній ступінь загальності, а використана в конкретних розрахунках кейнівська 
схема добре описує зонну структуру напівпровідників типу А3В5 . 

Висновки. Таким чином, дана робота свідчить про те, що при розгляді 
електронних процесів в тунельних діодах необхідно враховувати факт істотного зсуву 
глибокого рівня за рахунок домішкової зони. 
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Влияние примесевой зоны на положение глубокого уровня 

в сильнолегованных полупроводниках типа А3В5 

Рассматривается сильнолегированный мелкими примесями полупроводник, 
в котором существует также глубокий примесный центр; потенциал последнего 
задается моделью Слэтера-Костера. Показано, что положение глубокого уровня в 
данной системе существенно отличается от его положения в нелегированном 
полупроводнике. Конкретный расчет проведен для полупроводников типа А3В5 
(использован кейновский закон дисперсии). 

Ключевые слова: полупроводники, глубокие уровни, примесная зона, функции 
Грина, схема Кейна. 

A. Korol 
The effect of impurity band on the location of the deep level 

in the heavily doped semiconductors of A3B5 type 
We consider the heavily doped by shallow impurities semiconductor which 

contains the deep impurity centre as well. The interaction between the shallow impurities 
band and the deep impurity level is evaluated. The analysis is based on the solution of 
the Dyson equation. It allows for determination of the Green function for a system: 
heavily doped semiconductor — deep centre. The Green function for an impurity band 
is found elsewhere. The Koster — Slater model for a deep state is used in к — 
representation. Using the above scheme one can obtain the algebraic equation for the 
eigenvalues of the problem considered. Special calculations were carried out for the 
GaAs semiconductor where Kane dispersion low was explored. It is shown that the 
location of the deep level in the system under consideration differs significantly from 
its location in the undoped semiconductor. 

Key words: semiconductors, deep levels, impurity band, Green functions, Kane's 
scheme. 
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В роботі запропоновано і експериментально досліджено кореляційний метод 
формування складних розподілів енергії лазерного випромінювання в певній площині. 
Метод полягає у послідовному проходженні лазерного пучка крізь два модулятора 
з доволі простими фазовими рельєфами. 

Ключові слова: поле дифракції, просторові кореляційні функції, формування 
лазерних пучків, корелятор. 

ФОРМУВАННЯ СКЛАДНИХ 
РОЗПОДІЛІВ ЛАЗЕРНОЇ 
ЕНЕРГІЇ ПРИ КРОС-
КОРЕЛЯЦІЙНІЙ ВЗАЄМОДІЇ 
ДВОХ ДИФРАКЦІЙНИХ ПОЛІВ 

Для перетворення розподілу енергії лазерного випромінювання в деяких 
практичних задачах — наприклад, при цілеспрямованому нагріванні біологічних зразків, 
при маніпулюванні малими частинками в оптичному пінцеті, зазвичай використовують 
складні дифракційні елементи [1]. Завдяки ним лазерне випромінювання змінює 
амплітуду і фазу поля по перерізу пучка і утворюється вже новий, потрібний розподіл 
енергії. Але при необхідності формування складних конфігурацій енергії, структура 
дифракційних елементів ускладнюється, і вони не завжди можуть бути реалізовані. 

Зазначені труднощі спрощуються, якщо лазерний пучок піддається дії не 
одного, а послідовно двох перетворювачів — двох різних фазових елементів [2]. В 
роботі розглядається випадок, коли один з них являє собою фазову структуру, в 
просторовому розподілі якої закодований потрібний розподіл енергії. Другий фазовий 
елемент, ще більш простої структури, забезпечує декодування цього розподілу енергії. 

Оптична схема, що реалізує запропонований метод, фактично являє собою схему 
корелятора полів від двох дифракційних елементів. При їх зіставленні корелятор 
сформує результуюче поле з наперед заданим двовимірним розподілом інтенсивності. 

Як показано на Рис.1, лазерний пучок розширюється телескопом T і 
спрямовується на дифракційний елемент (фазовий модулятор) M2, в якому закодована 
складна двовимірна твірна результуючого поля A (x, y). Цей модулятор розташований 
у передній фокальній площині (x, y) об'єктива O1 . 

© Н.В. Медвідь, В.О. Гнатовський, А.В. Сидоренко,, 2012 

97 Наукові праці НУХТ № 45 



ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

У співпадаючих фокальних площинах (і;, г|) першого та другого об'єктивів 

поле кутового спектру модулятора m2 = .F{M2} підлягає декодуванню за допомогою 

дифракційного елемента М1( що визначається кутовим спектром комплексно-

спряженої функції пропускання модулятора m, = F|Mj}. В задній фокальній площині 

{х,у) другого об'єктива 0 2 утворюється і спостерігається запрограмоване зображення 

А(іс,_у). Його розподіл енергії |а(5,Я|2 зчитується телекамерою TV і передається на 
комп'ютер PC для подальшої обробки. В динамічному режимі комп'ютер може 
керувати просторовим розподілом фазового рельєфу дифракційного елемента М, 
при використанні керованого фазового транспаранта. 

Згідно такої схеми, формування потрібного просторового розподілу поля А(іс,у) 

відбувається при перетворенні Фур'є дифракційного поля d2 за допомогою об'єктива 

0 2 . В свою чергу, дифракційне поле d2 визначається добутком двох розподілів 

d2(^,/7) = i n I ( ^ ) - i i i 2 ( ^ ) . (1) 

Структуру модулятора М, треба вибирати так, щоб його просторова авто 

кореляційна функція М, * MJ відповідала фізичному розподілу інтенсивності поля у 
вигляді різкого дельта-подібного максимуму (точки на рівномірному слабкому фоні). 
Тому, якщо ми забезпечимо виконання умови 

т2(£,/7) = ш, {4,rj) • а(£,/;), а(4>П) = F~l 

ТО одержимо: 

У виразі (2) символами *, * позначено відповідно операції згортки, кореляції 
та комплексного спряження. 

При створенні результуючого дифракційного поля за допомогою описаної схеми 
з'являється можливість використовувати для його формування різні пари дифракційних 
елементів М12. Дійсно, якщо поле дифракції т 2 (4<п) являє собою кутовий спектр 

модулятора М 2 = Т ® А , а дифракційний елемент, що декодує поле дифракції має 

пропускання = то, згідно виразу (2), сформований розподіл енергії 

втратить зв'язок з конкретною структурою модулятора Т(х,>'). Це дозволяє в повній мірі 
використовувати функціональні можливості сучасних керованих фазових транспарантів. 
В такій кореляційній схемі їм достатньо відтворювати нескладні розподіли фази. 

Зауважимо також, що пропонована схема є стійкою щодо можливих змін фази 
поля в її оптичному тракті. Тому що такі зміни еквівалентні заміні просторової авто 

кореляційної функції Т*Т* для розподілу Т(х,у) на крос-кореляційну функцію Т*Т 
розподілів Т ( х , у ) і Т , де в Т ( х , у ) враховані можливі спотворення фази. При 
незначних спотвореннях фази така крос-кореляційна функція все ще буде мати 
дельта-подібний максимум, але з меншою інтенсивністю. Тому це, хоча і призведе 
до погіршення співвідношення сигнал-шум, але збереже бажану просторову 

конфігурацію енергії ІАІ2. 
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Оскільки, згідно (1), співмножник ш, (4,г)) визначається комплексно спряженим 
розподілом відносно поля М,, утворюючись при перетворенні Фур'є поля модулятора М, 
за допомогою об'єктива О,, то виникає питання виготовлення транспаранта з пропусканням 
m, (4,rj). В даній роботі ми скористалися тією обставиною, що попередньо записана Фур'є 
голограма модулятора М,, згідно рівняння голограми [3], має в напрямку опорного пучка 
пропускання саме riij (£,/7). Тому в цьому ж напрямку легко здійснити перетворення (1), 
якщо освітлювати записану голограму полем кутового спектра модулятора М2. Але для 
подальших црактичних застосувань методу доцільним буде використовувати або ж штучну 
голограму поля їй, (£,/?), в якій забезпечена висока дифракційна ефективність, або ж 
створити штучний дифракційний елемент з фазовим рельєфом, що відповідає цьому 
розподілу. При цьому зазначена вище багатоваріантність вибору модуляторів М, та М2 

дозволяє вибирати їх за критерієм простоти розподілу рельєфу їй, (4,г]). 
Далі наведено фотографії, які пояснюють кореляційний процес формування 

потрібних розподілів енергії з використанням голограми. 
На Рис.2 (зліва) показані фотошаблони модуляторів М, та М2, які забезпечують 

формування двох близько розташованих ліній. В центрі рисунка показані кутові 
спектри розподілів енергії для цих модуляторів в площині розташування голограми 
(в задній фокальній площині об'єктива О,). Справа на Рис.2 зображено утворений 
розподіл енергії в площині спостереження. 

Варто звернути увагу на той факт, що ширина утворених прямолінійних 
відрізків відповідає дифракційній межі, тобто мінімально можливій. Відстань між 
відрізками (роздільна здатність) в цьому випадку не перевершує трьох одиниць 
ширини лінії. 

На Рис.З показано ана-
логічні фотографії при форму-
ванні більш складної фігу-
ри — хреста, накладеного на 
коло. Вони ілюструють при-
датність методу для зобра-
ження перетину ліній. 

Зауважимо, що в обох 
експериментах, які проілюст-
ровані на Рис. 2 та Рис. З, 
використовувався один і той 
самий модулятор М, і, відпо-
відно, голографічний дифрак-
ційний елемент iftj . Від-
мінність сформованих розпо-
ділів енергії лазерного випро-
мінювання пов'язана тільки з 
різними просторовими фазо-
вими структурами фотошаб-
лонів Мг. 

Висновки. В роботі експериментально доведена можливість створення хвильових 
фронтів з заданим розподілом енергії за допомогою дифракційних елементів відносно 
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простої (навіть бінарної) фазової структури. Практично однакові розподіли енергії 
можна отримати за допомогою багатьох істотно різних модуляторів. 
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Формирование сложных разделений лазерной енергии при крос-
кореляционном взаимодействии двух дифракционных полей 

В работе предложен и экспериментально исследован корреляционный метод 
формирования сложных распределений энергии лазерного излучения в некоторой 
плоскости. Метод заключается в последовательном прохождении лазерного пучка 
сквозь два модулятора с достаточно простыми фазовыми рельефами. 

Ключевые слова: поле дифракции, пространственные корреляционные 
функции, формирование лазерных пучков, коррелятор. 

N. Medvid, V. Gnatovskyy, 
A. Sydorenko. 

Forming of complex laser energy distributions under 
cross-correlation interaction of two diffraction fields 

The article offers the correlation method for forming of complex laser energy 
distribution in some plane. The method lies in forming of the necessary final 
configuration of laser beam by means of two stage diffraction — a simple first-stage 
diffraction field is then diffracted on another simple diffraction element. Thus the 
resulting field can be described as a product of two functions. The Fourier transform 
of this field is defined by spatial cross-correlation function of phase structures of 
modulators used for forming the two diffraction fields. 

Proposed method gives an opportunity to use relatively simple diffraction elements 
in optical scheme. In this work a transparency with coded dot in it acts as a first 
modulator. It looks similar to Fresnel-zone plate. Another transparency corresponds to 
generator of energy distribution on a target. Correlation interaction of diffraction 
fields formed by such modulators results in field with required complex energy 
distribution. 

Practically useful feature of described method is a possibility to use computer-
controlled phase transparencies in optical scheme and to perform dynamic 
transformation of obtained laser field. 

Key words: diffraction field, spatial correlation function, laser beam forming, 
correlator. 
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УДК 517.9, 519.46 

о.в. Островська, РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 

Ї Ґ і ^ 2 Л І М а т . н а У К ДЛЯ ОДНОРІДНОГО СТРИЖНЯ 
Національний університет З КОЕФІЦІЄНТОМ ДИФУЗІЇ 
харчових технологій РІВНИМ ОДИНИЦІ 

Робота присвячена побудові точних розв'язків рівняння щ = ихх. Як відомо, 
це рівняння теплопровідності для однорідного стрижня з коефіцієнтом дифузії 
рівним одиниці. Використовуючи класичний метод відокремлення змінних, тобто 
підстановку и = a(x)b(t), раніше отримані точні розв'язки. Для нових розв'язків в 
даній роботі запропоновано узагальнену процедуру відокремлення змінних. Це дало 
можливість отримати принципово нові точні розв'язки цього рівняння, які не-
можливо отримати з використанням класичного методу С. Лі, або методу умовних 
симетрій. 

Ключові слова: лінійне рьв ляп ля теплопровідності, точні розв'язки, уза-
гальнене відокремлення змінних. 

Розглянемо диференціальне рівняння з поліномінальними нелінійностями 

Т'(ц) = Х"(и), (1) 

де Тр(и) —многочлен степені р від функції и і її похідна по t , Х9(и) —многочлен 
степені q від функції и і її похідних по х . 

Розв'язки пропонується шукати у вигляді 

h 
u(x,t) = £fi(x)al(t), (2) 

і=і 

де /;(*), аДО — деякі гладкі функції, які необхідно визначити. 
В роботах [1-3] для рівнянь нелінійної теплопровідності 

и, = («Х), - и, = {и°и*)х ~ «1+"> > 0) 

розв'язки були знайдені у вигляді 

В роботі [4] для рівняння Тх(и) = Х2(и) знайдені розв'язки у вигляді 

и(х, t) = ke" ch(V^x + 5), X > 0, 

и(х, t) = ke'J c o s ( / M * + 8), X < 0, 

при умові, що W„ = L {/1( f2,...fk}, X\Wk) с Wk. 
В роботі [5] для нелінійних хвильових рівнянь побудовані нові точні розв'язки, 

використовуючи модифікований анзац (2). 
Обмежимось рівнянням 

Т2(и) = Х2(и) (3) 

5 О.В.Островська, І.І.Юрик, 2012 
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Розглянемо такі лінійні оператори l1(u) = ~£'k)uti, l2(u) = £ ^ 2 u x i , 

i=o i=o 

n n і білінійні симетричні оператори fe1(u, v) = £ x1
jutivtj, b2(u, v) = £ xfjuxivxj, 

i,j= 0 i,j= 0 

де x' = (xl), x2 = (x2) — симетричні матриці. Тоді 

T2(u) = b1(u, u) + l1(u) + S1 , X2(u) = b2(u, u) + l2(u) + S2 

де S1, S2 — сталі. 
В результаті підстановки (2) в (3) маємо 

£ (f )2 ь1 (a, a ) + 2 £ flf1b1(a., « ) + t t f a ) + S1 = 
i=1 i < j i=1 

= £ (« ) ) b2 (f , fi) + 2 £ a i a j b 2 ( f i , f ) + ±atl2(f) + S2 

i=1 i < j i=1 

Нехай 
La = L { . " « k b Lf = L {{....fk} , 

La ={1 , {ai}, {a,a,, і < j}} , 

L 1 = { {f,}, { , i
 < j}} 

Нехай функції 1 , { a
i} , {«i«j

, i < j} , 1 , { f } . { { i < ^ утворюють базиси в La
1, Lf

1 , 

відповідно. Розкладемо по базису коефіцієнти b1, l1 : 

k k 
b\a , a ) = £ (a)2 B + 2 £ a«B + £ aB + B0 y i' і' L-i4 p' 'і.pp L-, p q 'і.pq L-i p 'і.p 'i.o 

p=1 p< q p=1 

l1(al) = £ (ap )2 L„ pp + 2 £ apagL,pg + £ «pL^ + Llfi 
p=1 p <q p=1 

B і L треба знайти. 
В результаті отримаємо рівність: 

£ (ap )2 { £ (f )2 B „ , p p + 2 £ m,,pp+£fLi.PP 
p=1 {i=1 i<j i=1 

+ 2 £ apaq { £ (f i ) 2 B„,pq + 2 £ m i , p q + £ fApp + 
p < q {i=1 i < j i=1 

+ £ f L . pq } + £ « P
 { £ (fi )2 B „ . p + 2 £ m , P + £ f L , p 

i=1 J p=1 I i=1 i < j i=1 

+ £ (fi ) 2 B i i , 0 + 2 £ f ^ + £ fLi.o+S1 = 
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= L К)2 ь2 {гл)+25>а»2 ( / , . / , ) + + S2. Р-1 р<я р=1 

Розклад по базису в І)а однозначний. Тому {/)(*)} повинні задовольняти 
системі. 

b\fp,fp) = t ( f : f В«,м + + 2ЖИ> (Р ^ Я) 
і=і t<i (=і 

i2(fp) = хш2 B U i P + + х 
1=1 1<і 1=1 

б 2 = І (/; )2 з . . . + / і / Л д , + і га о+в1. і=1 

З останнього рівняння випливає,що Bij 0 = L, 0 =0 , 82 = 5 і. 

Звідси для знаходження функцій {«ДО} і {/і (ж)} отримаємо системи 

*(«„«,) = Е(ар)Ч,рр + 2^apaqBihm 
=і 

і1 (а,) = J (ар)2Ь.№ + 2 £ apagLhpg + J , ! < * < / ' < Л, і = 1,...ft 

P = I 

/ , > = І + 2 І + X fh, 
1=1 1</ i=l 

Ці системи перевизначені і можуть бути сумісними, взагалі кажучи, лише 
при певних значеннях коефіцієнтів В і L. 

Застосуємо цю процедуру до рівняння теплопровідності однорідного стержня, 
в якому коефіцієнт дифузії дорівнює одиниці: 

Підстановку анзац, вигляду (2) запишемо так: 

m 

u(x,t) = Yl<°t(x0)a>(x1) 

(4) 

(5) 

Анзац (5) містить m невідомих функцій аД^) і пг невідомих функцій ю, (х0), 

які будемо визначати з умови, що анзац (5) редукує рівняння (1) до системи m 

звичайних диференціальних рівнянь з невідомими функціями юДл:0), і = 1,..., от. 

З'ясуємо перш за все, в якому випадку анзаци типу (5) визначають один і той 

же розв'язок рівняння (3). Вважаємо, що функції at,...,am, які входять до анзацу 

(5), є лінійно незалежними над R . Тоді анзацу (5) відповідає m-вимірний векторний 

простір V = (а1У...,ат) над R з базисим а1,...,ат. Можна сказати, що анзац (5) 
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представлений у базисі а 1 , . . . ,а т простору у • Нехай ^(д^),..., bm(*j) є іншим базисом 

простору у і т матриця переходу від базису ах,...,ат до базису blt...,bm. Тоді 

(6) 

Функція и , визначена формулою (5), не зміниться, якщо одночасно виконати 

перетворення над функціями ю1,...,сот , згідно з формулою 

ґ» \ ґ \ \ «і 
= т 

к а„ V "•/ \ 

(«>!,...,«>„,) = (0)!,...,сот)7' 1 

В результаті отримаємо анзац 

m Л 
u = YJMx0)bt(x1), 

(7) 

(8) 

де функції ь,, со, визначаються за формулами (6) і (7). Очевидно* анзац (8) 

представляє ту саму функцію u , але в іншому базисі b1,...,bm простору V • 
У зв'язку з цим два анзаци (5) і (8) вважаємо рівносильними, якщо існує таке 

не вироджене лінійне перетворення Т простору V > Щ° визначається формулами (6) 
і (7), яке переводить анзац(5) в анзац (8). 

Розглянемо далі питання про редукцію рівняння теплопровідності. 
Підставивши анзац (5) в рівняння (1), отримаємо рівняння 

£ т'іаі ~ £ = 0 (9) 

Припустимо, що функція а" належить до простору у для і = 1 т. Це 
означає, що існує така квадратна матриця а порядку т , для якої 

(10) 

Оскільки a'eV для і = 1,..., т, то (10) визначає лінійне перетворення (р має 
вигляд 

= Т'^АТ 
V 

ьі) А, 
і визначається матрицею Т~1АТ. Отже, матриці данного анзацу в різних 

базисах простору у є подібними. В залежності від коренів характеристичного 
рівняння матриця А подібна до однієї з трьох канонічних форм . 
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1) Корені характеристичного рівняння матриці А дійсні. Матриця А в цьому 
випадку подібна до матриці 

0 

тй,\а 

де Jm,%>і є кліткою Жордана порядку mt, (і = l ,2 , . . . , s ) : 

X 0 
1 Xl О ... 

О 1 \ 
( П ) 

Зокрема, якщо ml = 1, то J — квадратна матриця порядку 1. 

2) Корені характеристичного рівняння матриці А комплексні. Матриця а в 

цьому випадку подібна до матриці 

J"h О 

, d, Ф 0, і = 1,2,...,As, 

де J"d — узагальнена клітка Жордана, тобто матриця порядку 2т такого вигляду 

Jm 
b,d ~ 

b -d 
d b 

1 0 
0 1 

b -d 
d b 

1 0 
0 1 

b -d 
d b 

(12) 

Якщо m = 1 ,то J\d = 
bi 
d, b, 

3) Характеристичне рівняння матриці А має s дійсних коренів і t 
комплексних коренів з врахуванням їх кратності. Матриця А в даному випадку 
подібна до матриці 
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Щ.К 

J"1 

г»І 
".НА 

де m1 +... + mh = s,2пг + ... + 2п, = t 
Отже, можна вважати, що матриця А в формулі (10) має одну з трьох 

канонічних форм. Виконання рівності (10) ознаяає, що рівняння (9) можна записати 
у вигляді 

ю т Х , . . . , о О = 0, (13) 

«іфі(<»і «>„> а О + ... + »»Ф„Ц, ...,ю„,ю;,...,соі,) = 0, (14) 

де функція Ф, залежить тільки від змінної хй ,а функція а, — тільки від змінної х1. 

Оскільки функції a l , . . . ,am лінійно незалежні над R, то рівняння (13) розпадається 
на систему m звичайних диференціальних рівнянь 

® ! = 0 Ф и = 0 . (15) 

Задача побудови розв'язків виду (5) рівняння (1) зведена до інтегрування двох 
систем звичайних диференціальних рівнянь (10) і (15). Слід зауважити,якщо матриця 
А є однією з кліток Жордана, то відповідний розв'язок рівняння (1) є сумою s 
розв'язків цього рівняння, які відповідають даним кліткам. Тому можна обмежитись 
випадком, коли матриця А є кліткою Жордана виду (11), або узагальненою кліткою 
Жордана виду (12). 

Нехай а є кліткою Жордана Jm<x. Для побудови точних розв'язків рівняння 

(3) використаємо анзац (5), в якому функції at задовольняють систему рівнянь 

< = И + «2 «Сі = Хат_, + ап, а"т = Хат (16) 

Підставивши (16) в рівняння (9) і використавши лінійну незалежність функцій 
а1,...,ат, отримаємо систему для визначення функцій со1,...,ют: 

o>; = A. raj, col, = + Хт2 со'т = ram_t + Хтт. (17) 

Нехай X > 0 • Рівняння системи (16) можуть бути розв'язані послідовно одне 
за одним, починаючи з останнього. В результаті знайдемо розв'язок системи (16) 
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a m „ h = U x ) e ^ + g k ( x ) e - ^ , (18) 

k = 0,lf-,m-l,fk(x),gk(x) —многочлени над R степеня меншого або рівного ft, 
що задовольняють рекурентні співвідношення 

/ ; + 2 V v ; = / u , а з ) 

gl - 2-J%g'k = gh_„ (20) 

для k = 1 ,...,m- 1. Докладаючи, що /0 = Сх, g0 = С3, 

де Cj, С3 -сталі, отримаємо на підставі (19) і (20): 

А=й;х+С2'8і=~шх+Сі' (21) 

^ Ч ^ - і й г Н ' <22> 

С1(..., Св -довільні сталі. 
Розв'язок системи (17) має вигляд 

(ot = Vi(*)«". (24) 

k = l,...,m,hk(t)— многочлен над R степеня < k . що задовольняє рекурентне 
співвідношення 

К =К-і> к = ! . • • •»т -1 . (25) 

Якщо h0 = В1У В1 -стала, то на підставі (24) та (25) 

о)1 = В^", со2 = (BJ + В2)е", (26) 

1 " . г> і , г, І AU « з ^ А * l + B 2 t + B 3 y u , (27) 

В1,В2,Вг — довільні сталі. 
На підставі (5), (18) і (24) розв'язок рівняння (1) має вигляд 

т-1 
и = X ( U x ) e ^ + g b M e ^ h ^ D e " , (28) 

О 

де многочленй fk(x),gh(x) степеня <,k задовольняють рекурентні співвідношення 

(19) і (20), а многочлен hk(t) степеня < k — рекурентне співвідношення (25). 
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Використовуючи (28) і формули (21)-(23), (26), (27), знаходимо такі розв'язки 
рівняння (1) 
для /ге = 1 

u = С^"'-' + Сг = Bfi,, С2 = Bfi,; (29) 

для /ге = 2 

+ I + C1{Bit + B2) + 

Висновки: використовуючи узагальнену процедуру відокремлення змінних 
побудовані нові класи точних розв'язків лінійного рівняння теплопровідності, які не 
можуть бути отримані методом С. Лі та методом умовних симетрій. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. KersnerR. / / Acta. Math. Acad. Sci. Hungaricail. 1978 Vol.32 №3—4.P.301— 330. 
2. Newman M.I. / / I . Theoret. Biol. 1980 Vol.85 P.325—334. 
3. Berisch M„ Kersner R. / / Nonlinear Anal., Theory, Meth. Appl.1985 Vol.9 

P.987—1008. 
4. Галактионов BA., Посашков С A. / / Журнал вычислит, мат. и мат. физики. 

1989 Т. 29, №4 С.497—506. 
5. Баранник А.Ф., Юрик I.I. / / Укр. Мат. Журн., 2009 Т.61,№7, С.892—905. 

О.В. Островская, И.И. Юрык 
Уравнения теплопроводности для однородного стержня 

с коэффициентом диффузии равным единице 
Работа посвящена построению точных решений уравнения и, = ихх. Как 

известно, это уравнение теплопроводности для однородного стержня с 
коэффициентом диффузии равным единице. Используя классический метод 
разделения переменных, т.е. подстановку и = a(x)b(t), ранее получены точные 
решения. Для построения новых решений в данной работе предложено обобщенную 
процедуру разделения переменных. Это дало возможность получить принципиально 
новые точные решения этого уравнения, которые невозможно получить, используя 
классический метод СЛи, или метод условных симметрий. 
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The paper is devoted to the construction of exact solutions of equation. It is 
known that this is the heat equation for a homogeneous rod with a diffusion coefficient 
equal to one. Using the classical method of separation of variables, i.e., the substitute, 
exact solutions were obtained earlier. In order to construct new solutions, a generalized 
procedure of separation of variables is proposed in the paper. This enabled one to obtain 
essentially new solutions of this equation which could not be obtained by using the 
classical S.Lie method or the method of conditional symmetries. 
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО 
ТА ВНУТРІШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА НА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Розглянуто вплив основних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 
на підвищення конкурентоздатності молока та молочної продукції з метою зміни 
стратегічних орієнтирів діяльності підприємств молочної промисловості 

Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, фактор, ціна, якість, 
собівартість виробництва, забезпечення конкурентоспроможності, стратегічні 
орієнтири. 

Сучасна економіка та процеси, які в ній відбуваються, відрізняються нерівно-
важністю, швидкістю змін та інтенсивністю перебігу, що вимагає від підприємств 
гнучкого реагування та активних дій по підвищенню їх конкурентоспроможності. 
Низька конкурентоспроможність підприємств молочної галузі — проблема сучасної 
економіки держави й від її вирішення залежить їх прибутковість, економічний зріст, 
здатність адаптуватись до умов ринку й продовольча безпека держави в цілому. 

Конкуренція є ключовим елементом ринкового механізму, що змушує вироб-
ника підвищувати якість продукції, шукаючи шляхи зниження затрат на її вироб-
ництво, прикладати зусиль для того, щоб продукція була більш привабливою та 
оптимально досяжною для споживача, тобто мала найбільше конкурентних переваг. 
Здатність підприємства створювати конкурентоспроможну продукцію обумовлює 
рівень конкурентоспроможності самого підприємства, яка в свою чергу, ґрунтується 
на ефективності його діяльності. В цьому сенсі, ефективність діяльності підприємства 
можна розглядати як здатність підприємства забезпечувати високий рівень конкурен-
тоспроможності протягом усього життєвого циклу підприємства. Не існує єдиного 
механізму забезпечення конкурентоспроможності, оскільки кожне підприємство 
здійснює свою діяльність у конкретному середовищі під постійним впливом безлічі 
факторів, які й змушують підприємство на певних етапах своєї діяльності змінювати 
свої стратегічні орієнтири для досягнення цілей. 

Наукові дослідження проблем розвитку підприємств молочної галузі та шляхи 
підвищення їх конкурентоспроможності відображені у працях провідних українських 
вчених-економістів В.Г. Андрійчука, В.І. Бойко, М.Я. Дем'яненка, М.М. Ільчука, 
О.А. Козака, Т.Л. Мостенської, М.К. Пархомця, П.Т. Саблука, О.М. Шпичака, 
В.М. Яценка та ін. 

В умовах високої конкуренції та ринкових перетворень, сучасні підприємства 
мають на меті не тільки отримання максимального прибутку, а й максимально задо-
вольнити потреби споживачів. В найбільшій мірі це стосується підприємств молочної 
галузі, оскільки молочна продукція є життєво необхідною для людини. Зріст пропози-
ції на ринку молочної продукції змушує споживача бути більш прискіпливим до її 
споживчих властивостей, а виробників шукати більш дієві методи боротьби за 
конкурентні позиції. 

Молочна галузь є однією з провідних галузей в харчовій індустрії і поряд з 
цим, ледве не найбільш проблемною в економіці країни. Розвиток підприємств галузі 
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відбувається під впливом кліматичних, природних, економічних, організаційних, 
науково-технічних та соціальних факторів, але найбільш уразливою в ланцюзі 
створення кінцевої молочної продукції є сільськогосподарська ланка, яка є єдиним 
сировинним джерелом для молокопереробних підприємств й від рівня розвитку якої 
залежить конкурентоспроможність кінцевої продукції. 

У науковій економічній літературі відсутня єдина точка зору щодо поняття 
конкурентоспроможності продукції. В [5] автори наводять загальне розуміння 
конкурентоспроможності продукції як сукупності її властивостей, що відбиває міру 
задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції. 
Економічна наука виділяє три основних і водночас взаємопов'язаних елементи 
конкурентоспроможності продукції — ціна, якість та собівартість її виробництва, і 
якщо ринкові вимоги стосуються лише перших двох, як правило, у співвідношенні 
«ціна — якість», то для виробника не найменш вагомішим, а в деяких випадках й 
вирішальним, є третій елемент — собівартість, від рівня якої залежить прибуток. 
Взаємозалежність сільськогосподарської ланки і молокопереробної сфери не зумовлює 
рівновеликий вплив того чи іншого фактора на рівень конкурентоспроможності їх 
продукції за наведеними елементами, що й викликає непропорційність розвитку 
цих підприємств та гальмує розвиток молочної галузі в цілому. 

На ринку молока і молочної продукції формування попиту й пропозиції знаходиться 
під впливом змін, що викликані проблемами у молочному скотарстві, кліматичними 
умовами й сезонністю, складністю економічних відносин та низьким рівнем 
платоспроможності населення. Нееластичність попиту та зміни кон'юнктури ринку 
ускладнюють процес ціноутворення. Важливим є й те, що ціна на молоко і молочну 
продукцію формується під впливом посередників при закупівлі сирого молока та реалізації 
молочної продукції від переробного підприємства до споживача й найчастіше цей вплив є 
негативним як для підприємств молочної галузі, так і для самого споживача [9]. 

Ринок сирого молока формується під впливом таких основних чинників як 
поголів'я молочної худоби та її продуктивність. Останні роки спостерігається 
скорочення поголів'я молочної худоби. За даними Держкомстату, протягом 2006 — 
2009 років в Черкаській області поголів'я молочної худоби зменшилось на 22,2 
тис.голів, або на 19 % (табл.1). 

Таблиця 1. Динаміка показників розвитку виробництва молока в Черкаській області 

Показник 
Роки 2009р. до Показник 

2006 2007 2008 2009 2006р., % 
Поголів'я корів, тис.голів 116,6 113,5 101,3 94,4 81 
у тому числі: 

сільськогосподарські підприємства 51,5 47,2 45,2 45,5 88,3 
господарства населення 65,1 66,3 56,1 48,9 75,1 

Частка господарств населення у загальній 55,8 58,4 55,4 51,8 92,8 
кількості поголів'я корів 
Виробництво молока, тис.т. 515,6 501,8 493,6 491,0 95,2 
у тому числі: 

сільськогосподарські підприємства 191,7 185,8 187,1 206,9 107,9 
господарства населення 323,9 316,0 306,5 284,1 87,7 

Частка господарств населення у загальному 
обсязі виробництва молока 

63,6 63,8 62,1 57,8 92,3 

Середньорічний удій молока від 1 корови 3866 4078 4271 4561 118,0 
у тому числі: 

сільськогосподарські підприємства 3803 4044 4248 4645 122,1 
господарства населення 3904 4097 4288 4500 115,3 

110 Наукові праці НУХТ № 45 110 



ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 

Найбільш швидкими темпами скорочення поголів'я відбулося у господарствах 
населення, майже на 25 %, що й спричинило зменшення виробництва молока в 
господарствах на 39,8 тис.т., або на 12,3 %, тоді як сільськогосподарські підприємства 
збільшили його виробництво на 15,2 тис.т., або на 7,9 %. Збільшення виробництва 
молока сільськогосподарськими підприємствами за період 2006 — 2009 роки 
зумовлено підвищенням продуктивності корів більш як на 22 %, тобто середньорічний 
темп приросту склав 5,5 %, тоді як в господарствах населення продуктивність корів 
зросла лише на 15,3 %, тобто середньорічний темп приросту склав 3,8 %. 

Але для виявлення об'єктивної причини скорочення поголів'я слід загострити 
увагу на тому, що найбільша частка загальної кількості поголів'я молочної худоби 
(майже 52 % у 2009 році) сконцентрована в особистих господарствах населення і його 
зменшення суттєво впливає на загальну кількість виробленого молока. Дійсно, 
зменшення частки господарств населення у загальному обсязі виробництва молока за 
період 2006 — 2009 років відбувалося пропорційно зі зменшенням частки господарств 
населення у загальній кількості поголів'я корів в Черкаській області на 7,7 % і 7,2 % 
відповідно (див. табл. 1). Особисті господарства відрізняються від великих ферм низькою 
продуктивністю праці та, як слідство, мають більш високі витрати виробництва. 
«Подорожчання» життя, невизначеність із рівнем закупівельних цін на молоко, які не 
дають сільськогосподарському виробнику достатнього доходу, дорожнеча кормів для 
відгодівлі тварин змушують його скорочувати поголів'я. Козак Л.В. пише: «Маючи 
ринкову владу, переробні та заготівельні підприємства суттєво чинять тиск на рівень 
сільськогосподарських цін. Отже, без відповідних регулятивних заходів уряду, 
спрямованих на підтримку сільськогосподарських цін, аграрний сектор стає 
неконкурентоспроможним і непривабливим для інвестицій»[8]. Думку про необхідність 
втручання з боку державних органів влади в процес регулювання цін на 
сільськогосподарську продукцію підтверджує й зарубіжний досвід прогресивних країн 
та вітчизняні вчені-економісти. 

Існуючий механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію обмежує 
фінансування її виробників, а перерозподіл доданої вартості здійснюється на користь 
переробної промисловості і торгівлі. Останні займають вигідніше становище у ланцюзі 
«виробництво — переробка — реалізація» оскільки, у будь-якому разі, відшкодовують 
понесені витрати за рахунок монопольного становища, тоді як безпосередній виробник 
сировини отримує лише незначну частину в ціні кінцевого продукту. Низька 
ефективність виробництва впливає на рівень собівартості сільськогосподарської 
продукції поряд з її зниженням у переробній промисловості. Така ситуація є одним 
із чинників диспаритету цін. 

За існуючих умов неефективного функціонування інституту ціни собівартість 
молока зростає більш високими темпами, ніж його реалізаційна ціна, яка є 
найвагомішим джерелом фінансування сільськогосподарських товаровиробників і 
повинна не тільки відшкодовувати витрати на виробництво молока, але й формувати 
певні умови для розширеного відтворення [3]. Досліджуючи рівень рентабельності 
молока в Черкаській області у 2006—2009 роках, було виявлено, що зі збільшенням 
реалізаційної ціни молока зростає рівень його рентабельності, при цьому зміни у 
кількості реалізованої продукції є незначними. 

В даний час аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств доводить, 
що темпи зростання затрат на виробництво продукції перевищують темпи зростання 
реалізаційних цін, що ускладнює процес відтворення. Ускладнює цей процес й надто 
повільний оборот господарських засобів у сільському господарстві, зумовлений 
біологічними особливостями тварин, що обмежує вплив науково-технічного прогресу, 
в той час як у промисловості його вплив прискорює оборотність. 

Підприємства молочної галузі функціонують у постійній взаємодії і, хоча, зв'язок 
між сільськогосподарським виробництвом та переробними підприємствами не завжди 
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є взаємовигідним, в більшій мірі для сільського господарства, цей зв'язок для них є 
життєво необхідним. З погляду на це Андрійчук В. Г. стверджує, що «цінова політика 
повинна ґрунтуватися на поєднанні вільного ціноутворення з державним регулюванням 
цін на сільськогосподарську продукцію і посиленням антимонопольного контролю за 
цінами на ресурси І сфери АПК (техніку, мінеральні добрива, отрутохімікати тощо), 
на енергоносії та виробничі послуги для сільськогосподарських товаровиробників»[4]. 

З переходом до ринкової економіки та вільне ціноутворення, сільськогосподарський 
сектор молочної галузі опинився у скрутному становищі. Для базових галузей 
промисловості, таких як паливно-енергетична, машинобудівна, хімічна та інших 
відкрились широкі можливості виходу на зовнішні ринки збуту своєї продукції за 
світовими цінами. Сільськогосподарські виробники, не маючи альтернативи купувати 
промислову продукцію за найбільш сприятливими для себе цінами та не отримуючи 
належної фінансової підтримки з боку держави, набувають збитків. Очевидним є й те, 
що динаміка зростання цін на продукцію засобів виробництва для молочних господарств 
значно перевищує динаміку зростання закупівельних цін на молоко. Така диспропорція 
спричинила підвищення собівартості молока та, відповідно, зменшення прибутків й 
обсягів виробництва, що в свою чергу відбилося на рівні рентабельності підприємств. За 
цих умов постає необхідність удосконалення механізму державної підтримки в питанні 
регулювання цін на промислові й сільськогосподарські товари. Про це пише й професор 
Фірсов Є.А.: «Державна фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств у 
розвинутих країнах з ціллю стабілізації й підвищення їх прибутків компенсує втрати... 
й створює необхідні економічні умови для розширеного виробництва». Важко не 
погодитись, що державна фінансова допомога сільськогосподарським підприємствам 
«повинна розглядатися як сучасний спосіб відновлення еквівалентного обміну між 
сільським господарством та іншими галузями економіки» [7]. 

Такий ціновий диспаритет поглиблюється технічною та технологічною відста-
лістю сільськогосподарських підприємств-виробників молочної сировини, адже, від 
ефективного використання основних засобів залежать обсяг випуску продукції, її 
собівартість та прибуток підприємства. Як свідчить практика, неналежний стан 
сільськогосподарської техніки неодмінно викликає зріст виробничих витрат, що 
негативно позначається на собівартості продукції й рентабельності її виробництва [2]. 

В даний час, придбання нової техніки або капітальний ремонт старої можливий 
тільки за рахунок капітальних інвестицій. Підвищена ризикованість сільськогоспо-
дарського виробництва та низька прибутковість сільськогосподарських підприємств 
знижують їх інвестиційну привабливість. Ефективна інвестиційна політика держави, 
як вагомий важіль механізму, що забезпечує ефективний розвиток підприємств, 
повинна бути спрямована на створення сприятливих умов нормативно-правового та 
економічного характеру для інвестування в основний капітал, а також сприяти форму-
ванню необхідних фінансових засобів для інвестування, тобто нагромадженню власного 
капіталу сільськогосподарськими підприємствами [11]. 

Не менш важливим організаційно-економічним фактором, який впливає на 
підвищення конкурентоспроможності підприємств молочної галузі та продукції, є 
стан внутрішньогалузевих взаємовідносин, механізм регулювання яких являє собою 
систему правових, економічних та організаційних заходів, які формуються в умовах 
ринку молока і молокопродуктів, державного регулювання та внутрішньогосподарсь-
кої діяльності. На думку П.Т. Саблука, «важливим напрямом організації виробничої 
діяльності у сфері нарощування продуктів харчування й збільшення випуску сировини 
для переробної галузі має стати широке застосування виробничої кооперації та 
вертикальної інтеграції, формування великотехнологічних професійних холдингових 
об'єднань і корпоративних структур»[6]. Зарубіжний та вітчизняний досвід свідчить, 
що більш високих результатів досягають вертикально інтегровані об'єднання, які 
забезпечують повний виробничий цикл від виробництва сировини до її переробки і 
реалізації готової продукції. 
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Фактори зовнішнього середовища 
Негативний вплив Позитивний вплив 

- зміна рикової кон'юктури - державне сприяння більш 
- низька купівельна спроможність ефективному функціонуванню 

населення ринку молока 
- високо конкурентне середовище - стимулювання платоспроможного 
- падіння закупівельних цін на попиту 

молоко - сприяння розвитку ринкової 
- висока ціна на комбікорми та інфраструктури 

енерго-паливні ресурси - вдосконалення державної 
- недосконалість взаємовідносин інвестиційної політики 

між виробниками та - вдосконалення цінової політики 
переробниками - сприяння розвитку інтеграційних 

- неефективність міжгалузевих формувань 
відносин - ефективна кредитна, податкова 

- слабка державна підтримка політика держави та фінансова 
товаровиробників підтримка товаровиробників 

- вдосконалення галузевих 
стандартів до агальноєвропейських 

Конкурентоспроможність 
продукції 

Конкурентоспро 
можність 

підприємства 

Фактори внутрішнього середовища 
Негативний вплив Позитивний вплив 

- неякісна відгодівля корів - підвищення наукообгрунтованості 
- низька продуктивність корів норм і раціонів годівлі корів 
- низька якість молока - поліпшення селекційно-племінної 
- висока собівартість продукції роботи 
- трудомістке та капіталомістке - інтенсифікація виробництва 

виробництво - поглиблення спеціалізації, 
- деградація технічного потенціалу та концентрації та кооперації 

неможливість його оновлення виробництва 
- відсутність матеріальної бази для - підвищення контролю за якістю 

інновацій молока 
- недостатність фінансових ресурсів - використання енергозберігаючих 

технологій 
- удосконалення 

внутрішньогосподарських 
економічних відносин 

- удосконалення функцій 
управління та маркетингу 

Рис. 1. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища 
на підвищення конкурентоспроможності молока і молочної продукції 

Недосконалість економічних взаємовідносин між партнерами на ринку молока 
і молочної продукції також є однією із причин розриву між закупівельною і роздрібною 
ціною молока і молочного продукту. В той же час у інтегрованому формуванні «всі 
ланки працюють не на проміжний (індивідуальний), а спільний (колективний) 
кінцевий результат. Тут аграрний, переробний і торговий цикли взаємозв'язані якістю 
й ціною кінцевого продукту». Такий мотиваційний фактор забезпечує паритет взаємо-
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відносин всіх учасників інтеграційного процесу, створює баланс економічних інтересів 
між підприємствами інтегрованої структури й сприяє справедливому розподілу 
прибутку та економії кошт [1]. 

Крім того, інтегрування зусиль постає найвагомішим фактором у підвищенні 
конкурентоспроможності продукції за рахунок досягнення синергетичного ефекту, 
оскільки в цій формі організації виробництва забезпечується концентрація капіталу 
й оптимізується процес надходження сировини для її переробки, що веде до 
скорочення витрат. В умовах жорсткої конкуренції тільки такі формування здатні 
забезпечити цінові переваги продукції при збереженні її високої якості. Вертикальна 
інтеграція підприємств молочної галузі зменшує ризики, пов'язані із сільськогоспо-
дарським виробництвом, насамперед, його залежністю від кліматичних умов, 
скорочує вплив ринкової кон'юнктури, прискорює темпи розширеного виробництва, 
сприяє оновленню основних фондів, прискорює оборотність засобів і стабілізує їх 
фінансово-економічний стан. Крім того, в інтегрованих структурах відбувається 
консолідація інвестиційних і кредитних ресурсів, що забезпечує інтенсифікацію 
виробництва й прискорює інноваційні процеси в галузі. 

Поряд із формуванням вертикально інтегрованих структур доцільно спрямувати 
зусилля на розвиток коопераційних міжгосподарських зв'язків аграрного сектору, а 
також коопераційних та інтеграційних зв'язків сільськогосподарських підприємств із 
особистими селянськими господарствами, які на даний час є основними виробниками 
сировини [2]. Розвиток сільськогосподарської кооперації сприятиме подоланню 
негативного впливу непродуктивних торгівельно-посередницьких структур, які 
встановлюють ціновий «диктат», безпідставно занижуючи ціни на сільськогосподарську 
продукцію. Крім того, створення сільськогосподарських та обслуговуючих кооперативів 
надасть можливість подолати такі соціальні проблеми як безробіття та бідність на селі. 

Укрупнення виробництва повинно стати одним із головних стратегічних орієнтирів 
у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції з точки зору її 
якості. Урядом затверджено низку нормативних актів та національних і державних 
стандартів стосовно якості сирого молока, як вихідної сировини та готової продукції. 
Проте недосконалість економічних взаємовідносин між виробниками молока і 
закупівельними організаціями, ускладнюють реалізацію намічених заходів. Головною 
причиною низької товарності молока є висока частка продукції, виробленої 
домогосподарствами, у загальних обсягах виробництва молока. Низький ґатунок сировини, 
яка потребує додаткової обробки переробними підприємствами, не тільки збільшує 
собівартість готової продукції, але й ускладнює можливість виходу на зовнішні ринки. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що основними критеріями оцінки 
конкурентоспроможності продукції є ціна, якість і собівартість її виробництва, які 
формуються під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища (рис.1). 
Молочна галузь є однією з провідних секторів економіки України у збереженні 
продовольчої безпеки держави, тому правильно обрана стратегія розвитку підприємств 
молочної галузі за підтримкою державних заходів регулювання сприятиме розвитку 
адаптивних можливостей підприємств молочної галузі до умов оточуючого середовища, 
зросту економічної ефективності виробництва й підвищенню конкурентоспроможності 
молока і молочної продукції для задоволення потреб населення. 

Найбільш уразливим та найменш захищеним в молочній галузі є сільсько-
господарський сектор, виробництво продукції якого безпосередньо залежить від 
кліматичних, природних умов та біологічних особливостей тварин. Тому для успішного 
розвитку молочної галузі та забезпечення населення якісною молочною продукцією за 
доступними для споживача цінами необхідно запроваджувати заходи стратегічного 
спрямування, націлені, перш за все, на оптимізацію сільськогосподарської ланки молочної 
галузі, а саме: пошук та впровадження резервів зростання продуктивності молочного 
стада, у тому числі й приватному, за рахунок застосування новітніх технологій у племінній 
справі; зміцненні кормової бази, за умови впровадження ресурсозберігаючої технології; 
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стимулювання сільськогосподарського виробника за допомогою механізму диференціації 
цін відносно якості молока та доплати за його кількість; удосконалення контролю якості 
сировини; на господарському рівні вжити заходи по підвищенню ефективності 
виробництва на основі спеціалізації, кооперації та концентрації виробництва. На 
державному рівні вжити заходи щодо встановлення цін, які передбачають відшкодування 
затрат на виробництво та можливість його розширення; пільгове кредитування виробників 
молока та підтримка молочних ферм в оновленні основних засобів; сприяння розвитку 
інтеграційних та коопераційних процесів між сільськогосподарськими, переробними 
підприємствами та збутовими організаціями; стимулювання розвитку саморегулювання 
та самозабезпеченості в регіонах. 
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В статті розглянуто аспекти впливу кризи на суспільство та окремого 
індивіда, розглянуто психологічні проблеми впливу кризи на продуктивність 
населення в цілому та трудові ресурси зокрема. Надано загальні поради щодо 
підвищення рівнів потенціалу якості населення в умовах економічної кризи. 
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Протягом останніх десятиліть термін «криза» все частіше вживається у 
суспільстві. У науковій літературі «криза» розглядається як розлад, занепад, 
загострення (політичних, економічних, соціальних) протиріч, а також переломний 
момент хвороби, коли стан хворого поліпшується чи погіршується. До того ж у ЗМІ 
цим терміном досить часто маніпулюють, без розуміння того, яке психологічне 
навантаження це несе для простого мешканця. 

Система державного управління функціонує в середовищі з високим ступенем 
невизначеності, динамічності, хаотичності, в якому підвищується ймовірність 
виникнення криз. Донедавна на кризи суспільного розвитку реагували тільки після їх 
появи. Проте науковці акцентують увагу на тому, що в системі державного управління 
необхідно користуватися стратегіями попередження криз суспільного розвитку [5]. 

Різні аспекти розвитку кризових явищ у природі та суспільстві знайшли своє 
відображення в роботах Р. Акоффа, В. Арнольда, О. Богданова, А. Гальчинського, 
Дж. Кейнса, Н. Кондратьева, Л. Лігоненко, Т. Пахомової, А. Подольського, 
І. Пригожина, П. Самюельсона, П. Сорокіна, А. Тоффлера, Ф.-А. фон Хайєка, 
И. Шумпетера та інших. 

В той же час упускаються з уваги мультиплікативні ефекти прояву кризових 
явищ, їх явні та неявні наслідки для особистості та суспільства, а також шляхи їх 
подолання. 

Постійні розмови про кризу, які ведуться у ЗМІ, мають негативний вплив на 
особистість, як складову трудового потенціалу суспільства. І цей вплив проявляється 
не лише у погіршенні якості життя населення, як властивостей середовища проживання 
людини, а й у погіршенні якісних характеристик самого населення. Останні у науковій 
літературі називають «якістю населення». Під цим терміном розуміють сукупнісний 
потенціал властивостей населення. Виділяють три складові такого потенціалу: пер-
ша — це відтворювальний потенціал людини; друга — діяльнісний потенціал людини 
(а саме: здатність до праці, до внутрішньої мотивації та до адаптації щодо змін у 
навколишньому середовищі); третя складова — це здатність до прискорення суспільного 
розвитку під впливом розвитку науки та техніки. 

Кризові явища найбільший влив мають на другу складову якості населення, 
хоча опосередковані наслідки впливу позначаються і на розвитку першої складової, 
а саме здатності до відтворення населення, внаслідок погіршення фізичного та 
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психічного здоров'я людей, а в більш глобальному масштабі, — погіршення гене-
тичного коду нації. 

Тому в роботі ставилася мета проаналізувати впливи кризових явищ як на 
суспільство взагалі, так і на окрему особистість — через впливи на складові його 
властивостей (здатність до відтворення та здатність до праці). 

На думку багатьох науковців, криза — це не катастрофа, це «нормальний 
етап процесу розвитку». Кризу можна розглядати, як переломний момент у розвитку 
суспільства, що дає простір новому витку соціальних, економічних, політичних та 
інших змін. 

Використовуючи системну методологію, можна вважати, що криза змінює 
тенденції життєдіяльності системи, тобто порушує її стійкість, радикальним чином 
оновлюючи її. Тому очисна сила кризи потрібна системі не менше, ніж стабільне 
функціонування і розвиток. Це дві сторони однієї медалі, одне не може існувати без 
іншого, певною мірою це закон єдності і боротьби протилежностей. А, як відомо, без 
боротьби — немає розвитку. Криза — це крайнє загострення протиріч у соціально-
економічній системі, що загрожує її життєдіяльності у зовнішньому середовищі. 

Виділяють наступні види криз: 1) криза системи управління, 2)політична 
криза; 3) організаційна криза; 4) економічна криза; 5)фінансова криза; 6) енергетична 
криза; 7) соціальна криза; 8)психологічна криза. Але найвищим рівнем криз, є 
системні кризи суспільства. Останні можуть поєднувати в собі кілька видів криз і 
проявляти синергетичні ефекти. 

Економічні аспекти кризи проявляються у: 
- падінні обсягів виробництва продукції та послуг; 
- падінні фондових індексів; 
- рості безробіття і масових звільненнях; 
- скороченні доходів населення; 
- зменшенні заощаджень населення; 
- зниженні купівельної спроможності населення, 
- падінні обсягів попиту на товари та послуги тощо. 
І це ще не всі напрями впливів, оскільки зміна цих показників викликає 

мультиплікативний ефект у виробничому, економічному, інвестиційному, іннова-
ційному, фінансовому, регіональному розвитку. Стосовно мультиплікативних ефектів, 
у науковій літературі є багато ґрунтовних описів (Дж.Кейнс, Р.Кан, П.Самуельсон, 
та інші). 

У соціології прийнято розрізняти стабільний і кризовий стани суспільства. 
Перший означає стійкий соціальний порядок. Другий — характеризується пору-
шенням соціальної стабільності, падінням життєвого, морального й загально-
культурного рівня суспільства і проявляється в масовому незадоволенні людей своїм 
становищем. 

Стосовно впливу кризових явищ на діяльнісну складову якості населення, 
можна проаналізувати її за трьома підскладовими рівнями: 

1 — зміна здатності людей до праці, т. зв. «симптоми маргіналів»; 
2 — зниження рівня внутрішньої мотивації (само мотивації) людини, поява 

психологічних захворювань; 
3 — зниження рівня адаптованості людини до змін в оточуючому середовищі. 
Стрес суспільних змін, в якому можна виділити соціально-психологічну і 

економічну складові, впливає на відтворювальний потенціал населення, продукуючи 
зменшення чисельності населення у результаті зниження середнього віку життя, 
зниження народжуваності; зростання загальної і нервово-психічної захворюваності; 
зміна її структури у бік збільшення захворювань з важкою течією та завершенням, 
перш за все — психосоматичних захворювань; зростання інфекційної захворюваності; 
зростання професійної захворюваності і індустріального травматизму із-за зниження 
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уваги до охорони праці і техніки безпеки унаслідок необхідності зменшення вироб-
ничих витрат і згоди людей працювати в шкідливих і небезпечних умовах; зростання 
всіх видів асоціальних відхилень: злочинності, алкоголізації, наркотизму, проституції, 
самогубств — і захворюваності та смертності пов'язаних з цими причинами; 
економічна (матеріальна) депривація великих груп населення, що приводить до 
зубожіння, пов'язаного з браком коштів на повноцінне харчування, одяг, ліки, засоби 
особистої гігієни, оплату житла; нездатність інститутів контролю нейтралізувати 
негативний вплив соціальних змін на суспільне здоров'я в своїх сферах діяльності 
(економіка, право, промисловість і ін.) 

Криза, яка виникла в Україні у 2008 році, стала серйозним ударом по 
населенню країни, тому що її прояви почали змінювати психіку людей, підвищувати 
рівень соціальної напруженості та агресії, змусили людей бути більш жорстокішими. 
Знаходження в стані будь-якої кризи (економічної, психологічної) має певні симптоми. 
Якщо говорити про економічну кризу, яка склалася, то вона дійсно спровокувала 
різні невротичні розлади, оскільки виникла невпевненість у зовнішній ситуації, 
нерозуміння того, що відбувається. 

Необхідність перегляду своїх уявлень про світ і про себе за короткий проміжок 
часу створює стресову ситуацію, вплив якої поширюється: 

- на особистість (виникнення тривоги, агресії; депресивні стани, апатія; 
відчуття провини, самоти, сорому, розгубленості; підвищена дратівливість, постійна 
напруга, низька самооцінка та ін.); 

- на поведінку людей в цілому (високий відсоток травматизму; розвиток 
залежної поведінки самих різних видів — наркоманія, алкоголізм, азартні ігри і 
т.п.; емоційні зриви, порушення харчової поведінки, порушення сну, порушення 
мови, імпульсивна поведінка, раптові напади тремору всього тіла та ін.). Експерти 
прогнозують почастішання випадків психічних захворювань, а також суїцидів. 
Безумовно, це відображається на загальному стані людей. 

Науково доведено, що тривалі тривожні, депресивні, дратівливі стани 
особистості викликають зміни в її поведінці та діяльності, дестабілізують роботу 
людського організму, провокуючи тим самим порушення загальної картини не тільки 
психічного, але ще й фізичного здоров'я. Розвивається цілий ряд психосоматичних 
захворювань, які залежно від вигляду і важкості кризового стану, можуть носити 
лавиноподібний характер розвитку: бронхіальна астма, ішемічна хвороба серця, 
виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки, гіпертонія, цукровий діабет і 
т.ін.; постійні болі в спині і грудях нез'ясованої етіології, непритомність і 
запаморочення, хронічне безсоння, головні болі мігренозного характеру та ін. 

Якщо раніше людина перебувала в стані скритої депресії, то тепер її прояви 
стають помітнішими. Нині значна частина населення справді перебуває в стані явної 
депресії, основними ознаками якої є виникнення тривоги, заниження самооцінки. 
Людина починає вважати, що не може справитися із ситуацією, не бачить виходу. 
Починається самобичування різними питаннями, наприклад: «Як можна було не 
передбачити?», «Чому мені так не везе?», «Як далі жити?» і т. п. Ці емоції можуть 
переноситися й на оточуючих. 

Тривалий характер негативних соціальних процесів і наростаючі явища 
економічної кризи призвели до розпаду звичних соціальних зв'язків, безлічі дрібних 
конфліктів усередині людини і при спілкуванні з іншими членами суспільства. Під 
впливом кризових явищ, нестабільності в країні та постійного зниження рівня життя 
у свідомості багатьох людей (особливо похилого віку, хворих, інвалідів, безробітних) 
сформувався синдром страху перед майбутнім, що негативно впливає на їх 
самопочуття, звужує коло духовних потреб та інтересів. Переосмислення життєвих 
цілей і крах сталих ідеалів та авторитетів спричинило втрату звичного способу життя, 
втрату багатьма людьми відчуття власної гідності. 

118 Наукові праці НУХТ № 45 118 



ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 

Ситуація, що склалася у державі, сприяє виникненню й загостренню депре-
сивних станів у населення. Економічна криза зумовлює подальші кризи: у стосунках, 
у родині; загострюються власні психологічні кризи. Все це ставить значну кількість 
населення країни в невизначене соціальне становище, позбавляє людей колективної 
солідарності, без якої суспільство практично не може вижити. 

Коли люди перебувають у стані тривоги, невпевненості, гніву, вони перестають 
адекватно оцінювати ситуацію. Політикам це на руку, тому що в цьому разі люди 
неспроможні реальну оцінку подіям, я к і відбувається, а отже ними легко 
маніпулювати. Увесь негатив, який вони отримуємо переважно через ЗМІ, сприяє 
підвищенню рівня тривожності, а отже, люди стають більш керованими. 

Щоб захистити себе від маніпулювання, потрібно критично мислити при оцінці 
ситуації. Не сліпо вірити тому, що повідомляють, а опрацьовувати різну інформацію, 
порівнювати її й робити власні висновки. Критичність мислення захистить від впливу 
маніпуляторів [2]. 

Але ж, з грецької слово «криза» перекладається як «переломний момент». Тобто 
криза має бути поштовхом уперед. Багато дослідників (А. Маслоу, В. Франкл та ін.) 
вважають, що саме внутрішня напруга є основою процесів творчості, розвитку, 
внутрішнього зростання, творення сенсу в процесі подолання кризового стану [3]. Тому 
виникає питання, як же боротися з депресією і, що можна зробити в такій ситуації. 

Життя кожної людини пов'язане з різноманітними сферами. Ці сфери виз-
начають якість її життя. Є сфери на які вона (людина) може впливати особисто, 
керувати ними і вносити в них певні зміни (це сфери, які переважно залежать саме 
від неї). Назвемо їх особистісними. До них належать — ставлення людини до самої 
себе, свого особистого життя, власного здоров'я, діяльності, відпочинку, оточуючих, 
зовнішнього світу, а також власні рішення та вчинки. 

Існують і зовнішні сфери, тобто сфери, які залежать від багатьох зовнішніх 
факторів і мають багато змінних. 

По-перше — це соціальні сфери. На них окрема конкретна особистість може 
вплинути лише частково. Це відбувається тому, що соціальні сфери залежать від дій 
і взаємостосунків між багатьма різними людьми та групами людей, їх особистими 
поглядами, мотивами, цінностями та цілями. До цих сфер належать — ситуація в 
сім'ї, робочому колективі, інших групах з якими контактує особистість, а також 
політична, економічна, культурна і соціальна ситуація в країні та за її межами. 

По-друге — це сфери зовнішні до людства в цілому. Назвемо їх природними. 
На них окрема особистість вплинути практично не спроможна. До них належать — 
природні та фізичні явища і закони, середовище існування, екологічна ситуація тощо. 

Отже, беручи до уваги негативні наслідки, які спричиняє криза на якість життя 
людини, більш дієвим є робота над особистісними сферами, так як вони в більшій 
мірі залежать від самої людини. Завжди можна попрацювати над власним ставленням 
і сприйняттям ситуацій, в яких опинився. Це чудовий час для самовдосконалення як 
у професійному, так і в особистісному плані. Ні в якому разі не можна втрачати цей 
час. Крім того, у будь-якій ситуації потрібно знайти позитивні складові. 

Під час кризи багато людей виявляються «за бортом життя»: втрачається не 
тільки робота, але і звичне проведення часу, стійкі зв'язки, потрібні контакти, минулі 
можливості, матеріальні цінності. Як наслідок зовнішніх змін, відбуваються істотні 
внутрішні зміни, часто, негативні: депресія, страхи, розчарування, агресія і саме 
руйнівне відчуття: «Я нікому не потрібний! Я зайвий на цьому світі!» У виникненні 
внутрішніх конфліктів велику роль виконують наші спотворені уявлення про 
навколишні ситуації, про людей, які їх створюють. Єдине, що ми можемо виправи-
ти — це наше уявлення про життя і все, що з цим пов'язано. Саме тому психотерапевти 
всіх країн настійно радять перш за все позбавитися від кризи в голові, і лише потім 
піднімати економіку. З психологічної точки зору людина, що перебуває в неадек-
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ватному і пригніченому стані духу, не в змозі розсудливо мислити і тверезо оцінити 
ситуацію, що склалася, і тим більше, не в змозі рухатися вперед і вибудовувати 
конкретні цілі. Для конструктивного вирішення своїх проблем, як соціальних, так і 
психологічних, суб'єкт повинен, перш за все, позбутися гніву, злості, страхів, стресів, 
агресії та ін. негативних проявів у своїй поведінці. Якщо він цього не зробить, то 
негативні емоції знову заволодіють ним, і вирішення життєвих проблем стане для 
нього нереальним [1]. 

Складність полягає в тому, що людина не завжди спроможна самостійно змінити 
своє життя і позбутися внутрішніх проблем, неврозів та психозів. Справа в тому, що 
кожен живе в своєму власному суб'єктивному світі і сприймає зовнішні об'єктивні 
речі «переломлюючи» їх через власні світоглядні позиції та свій особистий досвід. Не 
дарма існує приказка, що у пошуку істини людина постійно спікається об правду, яка 
у кожного своя. Тому побачити себе з різних позицій, поглядів інших людей, вміти 
проаналізувати та прийняти їх — справа досить складна. До того ж, деякі свої слабкі 
сторони ми намагаємось всіляко приховати, а з іншими ніяк не можемо погодитися, 
бо це зазвичай травмує психіку людини, викликає негативні переживання. Тому потуги 
самому самостійно змінити щось в собі, особливо в стані душевної кризи, нагадує 
ситуацію коли «сліпий намагається вести сліпого». Вміти побачити свої недоліки та 
не ефективні моделі поведінки, погодитись з їх існуванням, розробити план дій, втілити 
його й більш об'єктивно проаналізувати результати зроблених дій спроможна досить 
зріла особистість. В цьому якраз допомагають різні психологічні служби. Але якісні 
психологічні послуги потребують певної суми грошей, яку далеко не кожен може собі 
дозволити, особливо під час економічної кризи в державі. 

Звичайно, навчатися значно легше, коли є вчитель, як і працювати над собою 
значно легше, коли є досвідчений фахівець чи наставник. Попри все, не варто плутати 
«бажане» з «необхідним». Головною умовою в роботі над собою, як самостійно, так і з 
спеціалістом-психологом — є власне бажання. Отже, при наявності досить стійкого наміру 
є шанс досягти мети на шляху особистісного розвитку. В будь-якому випадку, зусилля 
спрямовані на самовдосконалення ніколи не будуть марними. Так чи інакше вони 
принесуть свою користь. Допомогою в цьому можуть слугувати різні методики і практики 
по роботі над собою, викладені в літературі, якою достатньо насичений сучасний ринок. 

Висновки. Найголовніше, що кожен повинен пам 'ятати: будь-яка криза, 
наскільки б складною вона не була, закінчується. У кризовій ситуації людина повинна 
прийняти власну відповідальність за своє життя і долю. Для когось вона може стати 
поштовхом уперед, а хтось впаде в депресію. Звичайно, працювати над собою значно 
важче, н іж не працювати. Тому надзвичайно важливо намагатися відключити свої 
негативні емоції і подивитися на ситуацію «під різними кутами зору». 
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О.И. Видоменко, А.А. Федун 
Социально-психологические и экономические аспекты кризиса 

В статье рассмотрены аспекты влияния кризиса на общество и отдельного 
индивида, рассмотрены психологические проблемы влияния кризиса на продук-
тивность населения в целом и трудовые ресурсы в частности. Данны рекомендации 
по повышению уровней потенциалов качества населения в условиях экономического 
кризиса. 

Ключевые слова: кризис, экономический спад, безработица, депрессия, стресс, 
тревожность, маргиналы, общество, качество жизни, качество жизни населения. 

O. Vidomenko, A. Fedun 
Socio-psychological and economic aspects of the crisis 

The article deals with the aspects of the crisis impact on both the society and 
the individual. The psychological problems of the crisis impact on the productivity of 
population and manpower resources are considered. The methods of analysis and 
synthesis, induction, abstraction and comparison are used. The given article studies 
the kinds of crises, the characteristic features of the economic crisis and its impact on 
the socio-economic system, in particular the adaptation of the individual to work under 
changing conditions. Impact of the economic crisis on the individual causes anxiety, 
aggression, depression, apathy, low self-esteem, confusion, guilt, etc. and in turn leads 
to growth of traumatism, the development of different types of hopeless addictions 
(alcoholism, drug addiction, gambling, etc.), emotional distress, sleep disorders, suicide, 
etc. The article provides general guidelines intended to improve the potential levels of 
quality of the population in the conditions of the economic crisis. It is advised that the 
crisis should be considered as stimulation for the individual. It is the time to reappraise 
old values and life preferences and to look at the situation from a different perspective. 
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ 
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПОКАЗНИКА «ЕКОНОМІЧНА 
ДОДАНА ВАРТІСТЬ» В ОЦІНЦІ 
МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА 

У статті визначено суть показника «економічна додана вартість», 
розглянуто способи його розрахунку. Досліджено особливості та проблеми 
застосування ціннісно-орієнтованого підходу в оцінці вартості підприємства та 
обґрунтовано доцільність впровадження показника «економічна додана вартість» 
в оцінці діяльності вітчизняних підприємств. 

Визначено необхідність залучення підприємствами інвестицій та роль 
показника економічної доданої вартості в оцінці вартості результатів таких 
вкладень. Обгрунтовано, чому саме даний показник найкраще підходить для процесу 
інвестування в бізнес, який пов'язаний з наміром максимізувати дохідність і 
віддачу від вкладень з урахуванням сприятливих рівнів ризику. 

Розглянуто та проаналізовано еволюцію моделі економічної доданої вартості, 
досліджено переваги над іншими моделями оцінки вартості бізнесу, а також наведено 
способи поєднання EVA з іншими методиками ціннісно-орієнтованого підходу. 

Ключові слова: ціннісно-орієнтований підхід, економічна додана вартість, 
вартість підприємства, фінансовий менеджмент, вільні грошові потоки. 

На сьогодні все частіше у світовій практиці використовуються вартісні 
показники оцінки діяльності підприємств. Проблема управління даними параметрами 
є найменш дослідженою в теорії і практиці вітчизняного управління. 

Для ідентифікації і аналізу конкурентних переваг, які б забезпечили найбільшу 
ефективність бізнесу та дозволили б зайняти лідируючу позицію у галузі, необхідно 
впроваджувати на вітчизняних підприємствах концепцію стратегічного управління, 
засновану на ціннісно-орієнтованому підході (VBM — value based management), що 
дозволяє досягти найвищий рівень конкурентоспроможності, а максимізація ринкової 
цінності для акціонерів визначається як головна фінансова мета підприємства [2]. 

Основи концепції ціннісно-орієнтованого управління започатковані А. Рап-
папортом, М. Дженсеном, М. Фріменом, М. Портером, І. Ансоффом, Т. Коуплендом, 
Т. Коллером, Дж. Муріном, Б. Стюартом. Подальший розвиток концепції і її врахування 
при розробці корпоративної стратегії знайшли відображення у працях Дж. Джонсона, 
К. Шоулза, Р. Уіттінгтона, Дж. Мартіна, В. Петі та інших науковців. Розгляду окремих 
аспектів впровадження засад ціннісно-орієнтованого управління присвячені праці 
А. Анкудінова, С. Валдайцева, О. Терещенка, А. Гусєва, І. Дем'яненка, А. Єкименка, 
О. Мозенюка. Проте тема залишається малодослідженою і актуальною. 

Визначення особливостей та проблем застосування методу економічної доданої 
вартості (EVA — economic value added) як ціннісно-орієнтованого підходу визначення 
вартості підприємства. 

Створення стратегії розвитку компанії залежить від інтересів і потреб її 
власників, що лежать в основі управлінських рішень. 

Сьогодні у фінансовому менеджменті фундаментальною є ідея, згідно з якою 
основною ціллю бізнесу є максимальне збільшення благополуччя власників (акціонерів), 
це означає максимальне збільшення економічної цінності компанії, що належить 
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акціонерам. Акціонери інвестують в компанію грошові кошти, очікуючи при цьому 
максимально можливе збільшення доходів при встановленому рівні ризику [6]. 

Еволюція бізнесу потребує інвестицій, які, в свою чергу, потрібно фінансувати. 
Залучення інвесторів — складний процес, що потребує максимальної інформаційної 
ясності. Інформація, подана інвестору у форматі оцінки бізнесу, найбільш точно відповідає 
його запитам. Процес інвестування в бізнес пов'язаний з наміром максимізувати дохідність 
і віддачу від вкладень з урахуванням сприятливих рівнів ризику. 

Одним із найбільш бажаних у сучасному фінансовому менеджменті показником 
оцінки вартості підприємства є показник економічної доданої вартості (EVA — Economic 
Value Added). Даний показник (модель) в останні роки все частіше використовується 
в економічній теорії і, головним чином, в практичній роботі компаній розвинених 
країн, зокрема назвемо для прикладу AT&T, Quarker Oats, Briggs&Stratton, Coca-
Cola. Концепція EVA була розроблена компанією Stern Steward & Co., якою і була 
зареєстрована, хоча основні її положення відображені ще в теорії економічного доходу 
Альфреда Маршалла [7]. 

Економічна додана вартість — це універсальний показник, який можна 
використовувати для фінансового аналізу, управління і оцінки вартості компанії. 
Це, по суті, індикатор прибутковості, якому не властиві недоліки показників, що 
досьогодні використовувались у цих цілях. Справа в тому, що класичними показ-
никами для виміру прибутковості компанії є різного роду показники рентабельності 
(ROE, ROI і т. д.), розраховані на основі бухгалтерських даних по результатам 
господарської діяльності. Ці показники мають ряд недоліків: 

1) за допомогою бухгалтерських прийомів можна штучно збільшити показники 
прибутковості; 

2) бухгалтерські показники не віддзеркалюють поточну вартість грошей і, 
перш за все, ризики інвесторів; 

3) показники рентабельності конкретної компанії в недостатній мірі корелюють 
з вартістю її акцій на ринку капіталів, що може ввести в оману менеджерів, що 
приймають рішення відносно розвитку даної компанії. 

З метою уникнення вищезазначених недоліків у 80-90-х роках було 
запропоновано поняття «вільні грошові потоки» (Free Cash Flow). Використання 
грошових потоків дозволило виключити з розрахунків прибуток і ввести 
дисконтування грошових потоків (ДГП, далі в статті — DCF від англ. Discounted 
Cash Flow). Варто відмітити, що метод DCF більш вигідний для оцінки вартості 
компанії, але не придатний для оперативного і поточного управління компаніями, 
оскільки його не можна використовувати для розрахунку показників, які являються 
найбільш актуальними для менеджерів. 

В свою чергу, поява показники EVA була викликана потребою знайти такий 
економічний показник, який би: 

1) відображав тісний зв'язок з вартістю акцій, встановленою за допомогою 
статистичних методів; 

2) давав можливість використовувати найбільший об'єм інформації із 
бухгалтерського обліку, включаючи показники, розраховані по даних бухгалтерського 
обліку (для спрощення розрахунків); 

3) давав оцінку вартості компанії з врахуванням фактора ризику [4]. 
Звідси випливає подвійна природа п о к а з н и к а EVA — його можна 

використовувати в якості інструмента як фінансового аналізу, так і оцінки компанії. 
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного 

стандарту N1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», даний стандарт є 
обов'язковим для застосування під час проведення оцінки майна та майнових прав 
суб'єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства 
здійснюють рецензування звітів про оцінку майна то оцінки вартості майна на основі 
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моделі EVA повинна проводитися з дотриманням принципів корисності, попиту і 
пропонування, заміщення, очікування, граничної продуктивності внеску та найбільш 
ефективного використання. 

У загальному трактуванні економічна додана вартість показує залишковий 
дохід, який доступний для розподілу власниками та іншими зацікавленими особами 
після відрахування з чистого операційного прибутку плати за інвестований у 
підприємство капітал. Існує дві модифікації розрахунку показника: 

EVA=NOPAT — WACC*CE, 

EVA=(ROIC — WACC)*CE, 

де NOPAT — операційний прибуток підприємства після сплати податків, але до витрат 
на фінансування і не грошових облікових запасів; WACC — середньозважена вартість 
капіталу підприємства; CE — інвестований капітал; ROIC — рентабельність 
інвестованого капіталу [5, с. 86]. 

Наведений алгоритм розрахунку показника дозволяє визначити такі чинники 
впливу на EVA, як рентабельність інвестицій, обсяг інвестованого капіталу та середня 
ціна залучених фінансових ресурсів, обумовлена структурою капіталу та вартістю 
окремого джерела. За оцінками експертів, ринкова вартість компанії «визначається 
в першу чергу якістю «лівої частини балансу». А це означає, що вирішальне значення 
в максимізації вартості компанії має вивірена корпоративна стратегія, заснована на 
створенні, розвитку і утриманні конкурентних переваг, які дозволяють одержувати 
віддачу від інвестицій вище за сукупні витрати на залучення капіталу незалежно 
від джерел фінансування» [8]. В свою чергу, ефективність інвестованого капіталу 
може бути оцінена за допомогою показника ROIC, шляхи максимізації якого можливо 
визначити на основі розгортання «дерева чинників» або факторної «моделі Дюпона»: 

ROIC=ROS*Oборотність інвестованого капіталу, 

де ROS=Oпераційний прибуток підприємства після сплати податків, але до витрат на 
фінансування і негрошових облікових запасів/ Чиста виручка від реалізації продукції; 

Оборотність інвестованого капіталу = Чиста виручка від реалізації продукції/ 
Інвестований капітал [2]. 

Оцінка величини показника EVA дуже проста. Компанія має цінність для 
власників, якщо EVA>0. Розрахунок здійснюється так само просто. Для того щоб 
показник EVA виміряв саме те, що повинен вимірювати, а саме чистий економічний 
прибуток для власників, не можна заміняти NOPAT результатом виробничої 
діяльності, а CE сумою активів з балансу. Це призводить до того, що у показника 
EVA з'являються недоліки, властиві класичним показникам рентабельності. Тому 
рекомендується для використання показника EVA переводити дані бухобліку в 
економічні показники. Автори моделі EVA Д. Стерн і Б. Стюарт визначили список 
поправок даних бухобліку, який налічує близько 164 статей. Повний список поправок 
являється комерційною таємницею авторів [4]. На нашу думку достатньо зробити 
тільки ті поправки, які мають найсуттєвіше значення. 

Вихідними даними для розрахунку CE та NOPAT є бухгалтерський баланс. 
Для визначення CE варто здійснити ряд поправок в балансі. До них можна віднести: 

1) активи зменшують на величину залученого капіталу, по якому не виплачені 
відсотки, з ціллю відображення проблем з оцінкою витрат на цей капітал при 
встановленні ставки дисконтування; 

2) від суми активів віднімають ті, що не використовуються в операційній 
діяльності; 

3) до розрахунку беруться усі активи, які використовуються компанією, але 
не відображені у бухобліку; 
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4) віднімають надзвичайні статті, що пов'язано з потребами не розглядати 
надзвичайні доходи і витрати як результат господарювання і, тим самим, виключати 
їх із акумульованих результатів господарської діяльності в балансі; 

5) активи відображають по їх реальній вартості; 
6) коректують пасиви. Кожне добавлення нового активу в облікових активах і 

кожна поправка в оцінці активу неодмінно потягнуть за собою відповідні зміни в 
пасиві. Останні частіше всього мають форму зміни власного капіталу. Для цієї не 
облікованої частини власного капіталу часто використовується поняття еквівалентного 
власного капіталу. Проте мова може також іти про збільшення зобов'язань (наприклад, 
включення в склад активів предметів взятих в лізинг); 

8) вносять поправки пов'язані з гудвілом. Якщо в балансі гудвіл вже вказаний, 
то його залишають як частину СЕ. Якщо він був списаний, але виник у результаті 
деяких аспектів діяльності компанії, то його відображають по первинній вартості. 

Для визначення NOPAT перш за все варто здійснити такі правки: 
1) із фінансових витрат виключаються виплачені відсотки, включаючи ті, що 

знаходяться в лізингових платежах. Інакше кажучи, ці відсотки додаються до 
результатів господарювання; 

2) із результатів господарювання виключаються надзвичайні статті; 
3) необхідно оцінити, наскільки основні і оборотні активи обслуговують основну 

підприємницьку діяльність і наскільки вони мають характер накопичення грошей з 
ціллю створення довгострокових резервів і отримання прибутку від капіталу, що не 
використовувався у виробництві. В результаті цієї оцінки із NOPAT вираховують 
доходи від невикористаних у виробництві активів [5]. 

Як уже зазначалося, чим більше значення EVA тим краще для підприємства 
і відповідно його власників. Показник доданої економічної вартості може бути 
збільшений за рахунок: 

1) збільшення віддачі наявного капіталу, що може бути досягнуто шляхом 
збільшення цін чи маржі, збільшення об'ємів продаж чи зниження затрат; 

2) оптимізація інвестицій, що може бути досягнуто за рахунок раціоналізації, 
ліквідації або скорочення інвестицій в операції, які не можуть забезпечити повернення 
вартості капіталу; 

3) оптимізація вартості капіталу, що може бути досягнуто шляхом скорочення 
витрат капіталу при підтримці фінансової гнучкості. 

Основною перевагою концепції економічної доданої вартості як інструменту 
являється визначення цілі: компенсувати сукупні витрати на інвестиційний капітал, 
тобто ефективніше використання ресурсів, на відміну від стандартної задачі 
максимізації прибутку, яка може бути досягнута без врахування ефективності 
використання ресурсів. Проте варто відзначити, що для моделі EVA притаманні 
деякі недоліки, які ускладнюють її використання на українських підприємствах. До 
них варто віднести: 

1) EVA піддається маніпулюванню, плановий рівень даного коефіцієнта і 
залежність від нього бонусної системи персоналу, що управляє, призводить до 
всіляких фальсифікацій (жорсткий зв'язок винагороди і показника EVA може 
привести до ухвалення рішень, направлених на короткострокові вигоди від зниження 
витрат і використання активів, у яких закінчився термін амортизації); 

2) дана модель більш орієнтована на короткострокову перспективу, ніж на 
довгострокову [1]. 

Висновки. Отже, показник доданої економічної вартості можна використовувати 
для оцінювання фінансового стану лише на тих підприємствах, показники яких не 
сигналізують про ознаки істотної неплатоспроможності та кризового стану. Подальші 
дослідження показників фінансового стану підприємства варто зорієнтувати на 
визначення такого набору коефіцієнтів, який би дав змогу виявляти ознаки істотних 

125 Наукові праці НУХТ № 45 



ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

відхилень від нормального економічного розвитку і, цим самим, надавали б мож-
ливість керівництву підприємства здійснювати ефективні заходи щодо профілак-
тики кризових ситуацій на підприємствах. 

Таким чином, використання показника EVA у фінансовому менеджменті буде 
сприяти підвищенню якості оцінки ефективності діяльності українських компаній. 
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Т.А. Говорушко, Ю.М. Кулинич 
Научно-теоретические проблеми использования показателя 

«экономическая добавленная стоимость» в оценке стоимости предприятия 
В работе определена сущность показателя «экономическая добавленная 

стоимость» и исследованы способы его расчета. Приведены особенности и проблемы 
применения ценностно-ориентированного подхода в оценке стоимости предприятия 
и обоснована целесообразность внедрения показателя «экономическая добавленная 
стоимость» в оценке деятельности отечественных предприятий. 

Определена необходимость привлечения предприятиями инвестиций и роль 
показателя экономической добавленной стоимости в оценке стоимости резуль-
татов таких вложений. Обосновано, почему данный показатель лучше подходит 
для процесса инвестирования в бизнес, связанный с намерением максимизировать 
доходность и отдачу от вложений с учетом благоприятных уровней риска. 

Рассмотрена и проанализирована эволюция модели экономической добавленной 
стоимости, исследованы преимущества над другими моделями оценки стоимости 
бизнеса, а также приведены способы сочетания EVA с другими методиками цен-
ностно-ориентированного подхода. 

Ключевые слова: ценностно-ориентированный подход, экономическая добав-
ленная стоимость, стоимость предприятия, финансовый менеджмент, свободные 
денежные потоки. 
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T.Govorushko, Y.Kulynych 
Scientific and theoretical problems of indicator «economic value added» 

in the appraisal of property of an enterprise 
The paper defines the essence of the indicator «economic value added» and 

discusses ways of calculating. «Economic Value Added» is one of the most desirable 
indicators in modern financial management. Valuation index is the economic value 
added. This indicator (model) has been increasingly used in economic theory in recent 
years and, mainly, in practice companies in developed countries. 

The identification and analysis of competitive advantages, which would provide 
the greatest efficiency and enable businesses to take a leading position in the industry, 
the introduction of the concept of domestic enterprises strategic management based 
on value-oriented approach (VBM - value based management), which achieves the 
highest level of competitiveness and maximizing value for shareholders is defined as 
the main financial goal of the enterprise. 

Besides these features and problems of application of value-based approach to 
value businesses, which include that the model is subjected to manipulation, planned 
level of this factor and dependence on it a bonus of staff that manages and leads to 
all sorts ofraud and reasonable expediency of indicator of «economic value added» in 
the assessment of domestic enterprises. 

Thus, the use of indicator EVA in financial management will enhance the 
quality evaluation of Ukrainian companies. 

Key words: Value based management, economic value added, enterprise value, 
Financial Management, Free Cash Flow. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ 
В УКРАЇНІ 

Здійснено аналіз сучасного стану та перспектив розвитку гастрономічного 
та винного туризму в Україні, розкрито його основні принципи та види, запро-
поновано інноваційні шляхи удосконалення спеціалізованого туристичного про-
дукту. 

Ключові слова: гастрономічний туризм, винні тури, національна кулінарія. 

Сучасні тренди розвитку глобальної економіки характеризуються зрушеннями 
в напрямку збільшення частки третинного сектора, переходом більшості національних 
економічних систем до постіндустріальної стадії розвитку, значним зростанням 
невиробничого сектору. Загальносвітовою тенденцією є розширення сфери послуг у 
вимірах зайнятості, частки у валовій доданій вартості та ВВП, а також відносне 
скорочення промислового виробництва, видобувних галузей та сільського господарства. 

Яскравим прикладом цього глобального економічного тренду є динамічний 
розвиток туристичної галузі як типової складової сфери послуг, на яку припадає 
11 % споживчих витрат у світі, 7 % інвестицій та близько 1,2 млрд. зайнятих. 
Згідно прогнозів Всесвітньої туристичної організації, в світі у період з 2000 по 
2020 рік передбачається збільшення числа туристичних прибуттів, що буде складати 
1,6 млрд. осіб ( у 2000 році зафіксовано 698 млн. прибуттів, в 2010 — 937 млн. ) 

Одним з перспективних напрямків розвитку ринку туристичних послуг є 
гастрономічний туризм — спеціалізований вид туризму, пов'язаний з ознайомленням 
і дегустацією національних кулінарних традицій країн світу, що є синтезом екології, 
культури і виробництва. З точки зору організаторів туризму, гастрономічний тур 
передбачає ознайомлення з оригінальними технологіями виготовлення місцевих 
харчових продуктів, традиціями їх споживання, опанування навичок кулінарного 
мистецтва, участь у фестивалях та тематичних культурно-масових заходах. 

Цілі та методи гастрономічного туризму повною мірою відповідають соціально-
гуманітарній місії туристичної діяльності як вагомого чинника «діалогу культур», 
поваги до загальнолюдських культурних цінностей, толерантності до способу життя, 
світогляду і традицій, оскільки національна кухня виступає невід'ємною частиною 
культурної спадщини кожної нації, оригінальним надбанням будь-якого етносу. 
Пригощання національними стравами і напоями є основою гостинності, а відтак 
сприяє налагоджуванню культурних контактів, взаємопізнанню та взаєморозумінню, 
масштабному спілкуванню між громадянами різних країн [1]. 

Термін «кулінарний туризм», яким послуговуються в різних країнах, введено 
в обіг Лусі Лонгом, професором університету Огайо. 

Аналіз наукової та фахової літератури світчить про активне науково-практичне 
опрацювання даної проблеми в Україні. В дослідженнях А.Бусигіна, Е.Маслова, 
І.Комарніцького, В.Федорченка, Божук Т.І, Прокопчук Л.А. розглядаються історико-
культурний контекст розвитку цього виду туризму, особливості створення регіональних 
туристичних продуктів на основі національної кухні та кулінарних традицій. 

Відзначимо, що в українській туризмології немає єдиного термінологічного 
визначення цього виду туризму. Зустрічаються терміни кулінарний туризм, винно-
гастрономічний туризм, гурман-тури, гастрономічний туризм. 

© Д.І . Басюк, 2012 
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З нашої точки зору, найбільш вичерпним є поняття «гастрономічний туризм», 
який є похідним від терміну гастрономія ( з грецької гбуфЮс — шлунок) — наука, 
що вивчає зв'язок між харчуванням та культурою, відноситься до галузі соціальних 
дисциплін. Тоді як кулінарія ( з латинського culona — кухня) — галузь прикладної 
діяльності, пов'язаної з приготуванням їжі, що включає комплекс технологій, 
обладнання та рецептів і є частиною гастрономії. 

Тобто гастрономічний туризм — вид туризму, пов'язаний з ознайомленням з 
виробництвом, технологією приготування та дегустацією національних страв та напоїв, 
а також кулінарними традиціями народів світу. 

Про значний потенціал розвитку цього виду туризму свідчить створення 
світового об'єднання гастрономічних міст Delice, яке включає понад 20 регіональних 
центрів і столиць, що відзначаються оригінальними кулінарними традиціями та 
організовують різноманітні гастрономічні фестивалі. Учасники організації вважають, 
що послуги ресторанного господарства та громадського харчування є важливою 
частиною самобутності регіону, відіграють важливу роль у формуванні якості життя, 
зебезпеченні здоров'я населення та формуванні туристичного іміджу регіонів. 

На міжнародному та національному ринках існує багато туристичних фірм, 
які спеціалізуються на послугах для подорожуючих гурманів. Ними пропонуються 
різноманітні за програмою тури,зокрема: 

- відвідування національних ресторанів, дегустація оригінальних страв та напоїв; 
- участь в гастрономічних фестивалях, участь у приготуванні національних страв; 
- відвідування місцевих виробництв традиційних продуктів, знайомство з 

історією та рецептурою національної кулінарії; 
- відвідування продукт — спеціалізованих майстер — класів, виставок, курсів, 

вивчення технології приготування певних харчових продуктів та страв з цих продуктів; 
- участь у національних святах та обрядах, пов'язаних з гастрономією; 
- відвідування дегустаційних залів, дегустація продуктів: вина, сирів, меду, 

наливок, приготовлених за традиційними рецептами; 
- апробація оригінальних технологій харчування з метою лікування та 

оздоровлення, тощо. 
Тому можна виділити підвиди гастрономічного туризму: культурно-

пізнавальний, розважальний, діловий, освітній, рекреаційно-оздоровчий тощо. 
Піонерами в генеруванні ідеї гастрономічних турів вважаються італійці, які 

вміло поєднали налагодження торговельних і технологічних виробництв із залученням 
туристів для знайомства зі смачною і здоровою їжею. І зараз в усьому світі найбільшим 
попитом серед поціновувачів вишуканої кухні та оригінальних продуктів користуються 
спеціалізовані тури до Італії, Франції, Китаю, Японії, Іспанії, Тайланду, Швейцарії. 
Попит на такий вид туризму традиційно високий серед німців, японців, американців. 
англійців. У мешканців країн СНД інтерес до гастрономічних турів не є масовим, по-
перше, тому що ці тури є досить дорогими, не розрахованими на масового споживача, 
по-друге, з огляду на традиційне бачення відпочинку — море, сонце, пляж. 

Дуже знамениті французькі, італійські, іспанські винні тури, що пропонують 
прогулянки по виноградниках, збір винограду, дегустацію вин, участь у традиційних 
винних святах. Пивні тури по Німеччині, Австрії, Чехії, Бельгії запам'ятаються 
любителям пінного напою не тільки різноманітністю його смаків та кольорів, але і 
відвідуванням пивоварень, знаменитих пивних барів та фестивалів. 

Популярні сирні тури в Голландію, Швейцарію, Італію, де можна покуштувати 
сорти кращих сирів, відвідати сирний ярмарок. 

В Японії туристам пропонується під керівництвом гастрогіда купити продукти 
для суші, які потім будуть приготовлені на очах мандрівника професійними кухарями. 

У багатьох країнах створюється спеціальна інфраструктура для поціновувачів 
гарної та смачної іжі. Так, у м. Кельні з 1993 року успішно функціонує музей 
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шоколаду, який щорічно відвідують близько 650 тис. осіб. Експозиція музею 
представляє більш ніж 3000 річну історію шоколаду, починаючи зі священного напою 
індійців і закінчуючи сучасною продукцією. Для дітей встановлені термінали з іграми 
та цікавими вікторинами на «шоколадну» тематику. В теплиці заввишки 10 м. 
відтворено обстановку тропічного лісу, де ростуть какао-боби. За прозорою 
перегородкою відвідувачі можуть побачити цех виробництва шоколаду, який щоденно 
випускає 400 кг ласощів, а в Кельнському шоколадному салоні можна продегустувати 
чашку благородного напою та придбати смачний сувенір. 

В Росії на території заводу «Кристал» затишно розташувався Музей російської 
горілки, унікальна колекція якого збиралася протягом 15 років. В експозиції 
представлений питний і столовий посуд, пляшки, пробки, етикетки, штопори, 
прейскуранти та інші атрибути питної справи й російського застілля всіх часів. Музей 
володіє унікальним зібранням предметів матеріальної культури горілчаного 
виробництва. Під час екскурсії відвідувачі дізнаються про відомих діячів винно-
горілчаного виробництва: Д.І.Менделеєва, М. Л. Шустова, та ін. 

У Швейцарії для знавців делікатесних високоякісних швейцарських сирів 
створено етноселище Емменталь, під час відвідування якого можна дізнатись про 
історію та секрети приготування цього популярного продукту, поспостерігати за 
виробництвом сиру на сироварні 1741 року, де до цього часу збереглись традиційні 
технології, а також взяти участь у виготовленні сирної головки, познайомитися з 
справжнім життям швейцарських фермерів та продегустувати кілька десятків видів 
сирів під час обіду в традиційному ресторані. 

В 2011 році Інститут світової політики представив дослідження асоціацій з 
Україною в країнах-сусідах: Білорусі, Грузії, Молдові, Польщі, Росії та Румунії. У 
опитуванні брали участь по 30-50 експертів в Білорусі, Грузії, Молдові, Польщі, 
Росії та Румунії. Науковці повідомили, що у цих країнах наша держава асоціюється 
з «гостинним народом» (Польща), з «національною кухнею та культурою» (Грузія, 
Молдова, Румунія), з «літом, відпочинком, канікулами, фруктами» (Росія) [7]. Отже 
українська кухня виступає суттєвим фактором стимулювання туристичних потоків 

В етнографічних дослідженнях зафіксовано, що українська кулінарія налічує 
понад 4 тисячі рецептів різномінітних страв з м'яса, особливо свинини, риби, овочів, 
яєць, молочних продуктів. Постійно присутні в українському меню найрізноманітніші 
борошняні страви: вареники, галушки, млинці, налисники, бабки, кльоцки, деруни 
(тертюхи), зрази, різноманітністю та вигадливістю відзначається випічка: паски, 
тістечка, пироги, маківники, вергуни, солодовники тощо. 

Як і всяка кухня з багатим історичним минулим, українська кухня є в значній 
мірі регіональною, інтегруючи кулінарні традиції інших народів. Так, західноук-
раїнська кухня помітно відрізняється від східноукраїнської: відчувається вплив 
польської кухні на подільську, турецької кухні на буковинську, угорської на 
гуцульську і російської на кухню Слобідської України. 

Символічним українським гастрономічним продуктом є сало, а найбільш 
популярною стравою національної кухні українського народу є борщ, який славиться 
не менше французьких соусів, італійських спагетті чи японських суші. Український 
борщ має до 50 різновидів, практично в кожній області його готують по своєму, 
особливому рецепту: полтавський, волинський, чернігівський, галицький, львівський, 
селянський, дніпровський. До складу українського борщу входить до 20 найменувань 
продуктів, які проходять комбіновану теплову обробку, що створює його багатий 
неповторний смак, аромат, соковитість. 

Різко виражена сезонність клімату та народний календар визначили існування 
багатьох обрядових страв: паска, кутя, узвар, коливо, макорженики, млинці, вареники, 
пироги, тощо. 

Важливим елементом української гастрономічної культури є алкогольні напої — 
різноманітні горілки, коньяки, вина, міцні настоянки. Багато рецептів алкогольних 
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напоїв відомі українцям з давніх давен — це самогон, калганівка, спотикач, медовуха, 
сливянка, вишняк, та інші. Особливо вирізняється медова горілка з перцем, у якій 
поєдналися суперечливі смаки, що втілюють багатогранність українського 
національного характеру. 

Набувають популярності винні тури по Закарпаттю, Криму, Одеській, 
Херсонській та Миколаївській областях, що є традиційними центрами українського 
виноробства,. Для стимулювання збут при заводах-виробниках (ТОВ ПТК «Шабо», 
ЗАТ «Ізмаїльський винзавод», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», винзаводи 
«Інкерманський», «Коктебель» та ін) створено експозиційні та дегустаційні зали. 
Так, при славнозвісному винзаводі «Массандра» діє Музей виноробства і дегустаційна 
зала. Енотека підприємства містить понад 1 мільйон пляшок колекційних вин і 
занесена до Книги рекордів Гіннеса. Під час екскурсії туристи відвідують унікальні 
Голіцинські підвали, де в дубовій тарі на витримці знаходяться сухі, десертні, міцні 
і лікерні вина. Тут також можна придбати марочні та колекційні вина Массандри [6] 

На думку Т.Божук та В.Прокопчук, найбільш вдалою формою є поєднання 
винного та пізнавального або сільського туризму. Проживання в оселі сільського 
зеленого туризму дає змогу туристам долучитись до процесу вирощування та збору 
винограду, виробництва вина, культури його вживання, придбати автентичні вина 
та сувеніри. [3]. До такого висновку приєднуються О.Стельмах, О.Агеєнко, 
К.Коваленко, які відзначають попит на гурман-тури в секторі етнотуризму та 
сільського зеленого туризму [5]. 

В рамках ознайомлення туристів з традиціями, обрядами, устроєм, життя, 
побутом і ремеслами населення різних регіонів України зазвичай передбачається 
відвідування етноресторанів — закладів харчування, що презентують традиційну 
українську або іншу етнічну кухню народів, які проживають в Україні — болгар, 
росіян, поляків, вірменів, тощо. 

Практика останніх років свідчить, що туристичні потоки зростають у тих 
регіонах, де на основі самобутніх традицій формуються спеціалізовані інтерактивні 
туристичні продукти — фестивалі, народні свята. Останнім часом в Україні було 
започатковано чимало гастрономічних фестивалів: «Карпатський рататуй» (Ужгород), 
«Карпатська бринза» (Рахів), «Червене вино» (Мукачево), фестиваль молодого вина 
«Закарпатське Божоле» (Ужгород), фестиваль вина та винограду «Сонячна долина» 
(Судак), Фестиваль сиру і вина (Львів), фестиваль кулішу (м. Кам'янець-Подільський). 

Висновки. На підставі аналізу ринку туристичних послуг автор вважає за 
доцільне висловити пропозиції щодо інноваційного розвитку гастрономічного туризму 
в нашій державі: 

1. З метою популяризації національних гастрономічних традицій при 
підтримці Міністерства культури і туризму та фахових професійних об'єднань на 
часі є доречним розпочати національний проект «Українська національна кухня», в 
рамках якого створити Національний реєстр етноресторанів, які б відповідали 
європейським стандартам обслуговання та пропонували страви національної кухні, 
гастрономічний путівник українськими регіонами, календар гастрономічних 
фестивалів, семінари та конференції, майстер- класи національних гастрономічних 
традицій для науковців та практиків, створити тематичний сайт. 

2. Для забезпечення ефективного розвитку винного та гастрономічного туризму 
необхідно розпочати підготовку фахівців на основі бакалаврських та магістерських 
програм у спеціалізованих вищих навчальних закладах. Змістова компонента 
підготовки таких фахівців має включати як культурологічні, гастрономічні, 
технологічні аспекти, так і практичні навички вибору та дегустації кулінарної, винно-
горілчаної та гастрономічної продукції, організації спеціалізованих гурман-турів. 

3. Вивчення кращого міжнародного досвіду розвитку гастрономічного туризму 
є основою для співпраці з кращими виробниками Італії, Іспанії, Франції, Швейцарії 

131 Наукові праці НУХТ № 45 



ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

в галузі виноробної, харчової та переробної промисловості, впровадження сучасних 
екологічно чистих технологій вирощування сільськогосподарської сировини та 
виготовлення харчової продукції. Гастрономічний туризм є важливим елементом 
комплексу маркетингових комунікацій для популяризації продукції місцевих 
товаровиробників. 

4. Місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування в рамках розробки 
та реалізації регіональних програм сталого розвитку туризму повинні підтримувати 
створення об'єктів гастрономічного туризму — етноресторанів, дегустаційних залів, 
музеїв гастрономії, етнічних селищ та містечок а також спеціалізованих атракційних 
заходів та туристично-екскурсійних маршрутів, що будуть сприяти створенню 
конкурентоспроможного місцевого туристичного продукту, підвищенню туристичної 
привабливості регіону. 
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ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО 
ІНВЕСТУВАННЯ 

У статті наведено результати системних досліджень стану інвестиційної 
діяльності в Україні та визначено перспективи прямого іноземного інвестування. 
Проаналізовано чинники, які сприяють або перешкоджають залученню іноземних 
інвестицій. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиції, іноземне інвестування, 
іноземний капітал, інвестор. 

Стійкість руху економіки України до стабілізаційної фази перехідного періоду, 
який забезпечується здебільшого засобами грошово-кредитної політики, залишається 
недостатньо міцною через відсутність необхідних структурних зрушень у реальному 
секторі економіки. 

Провідні економісти пов'язують майбутнє із залученням в українську економіку 
іноземних інвестицій. Іноземний капітал сприятиме впровадженню досягнень 
науково-технічного прогресу та передового досвіду управління, а залучення іноземного 
капіталу в матеріальне виробництво набагато вигідніше за отримання кредитів для 
закупок необхідних товарів, які лише помножують загальний державний борг. 

Приток зарубіжних капіталовкладень життєво важливий для досягнення 
середньострокових цілей, таких як вихід із сучасного кризового стану, початковий 
підйом економіки. 

Питання державної інвестиційної політики, механізми залучення та стимулю-
вання інвестицій дослідили у своїх працях такі науковці: І.О. Бланк, Т.О. Зозуля, 
О.Є. Кузьмін, Г. Реньї, Н.Ю. Рогожин, О.М. Шевчук, Р.В. Шуляр та ін. 

Питання, пов'язані з пріоритетними сферами, зонами та об'єктами іноземного 
інвестування в Україні, залишаються не висвітленими, вимагають подальшого 
дослідження та визначають мету дослідження. Головне в проблемі інвестицій — їх 
ефективність, створення умов для вкладення в найбільш ефективні, конкурентоспро-
можні виробництва, що дають швидку віддачу, дозволяють максимально збільшити 
доходи підприємств, населення та бюджету, обмежити капіталовкладення та інші 
затрати, що призводять до розбазарювання ресурсів та посилення інфляції, тому 
метою даної статті є розгляд пропозицій щодо підвищення привабливості інвести-
ційного клімату в Україні. 

Досягнення поставленої мети ставить за необхідне виділення наступних завдань: 
- визначення чинників, що формують інвестиційний клімат в Україні; 
- обґрунтування факторів, що впливають на інвестиційний клімат для 

іноземного інвестора; 
- дослідження географічної структури іноземних інвестицій. 
Україна потенційно може бути однією з провідних країн із залучення іноземних 

інвестицій, оскільки цьому сприяє її величезний внутрішній ринок. 
Проте цьому перешкоджають політична нестабільність, недосконалість 

законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє 
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інформаційне забезпечення, через що Україну віднесли до групи країн з найбільшим 
інвестиційним ризиком. 

В результаті проведеного аналізу визначено основні чинники, які впливають 
на формування інвестиційного клімату в країні (табл. 1) [9; 10]. 

Таблиця 1. Чинники, які формують інвестиційний клімат країни 

Рівень розвитку продук-
тивних сил і стан інвес-
тиційного ринку 

— Стан і структура виробництва 
— Рівень розвитку робочої сили 
— Стан ринку інвестицій та інвестиційних товарів, фондового ринку 

Політична воля влади та 
правове поле держави 

— Створення відповідної законодавчої і нормативної бази 
— Досягнення стабільності національної грошової одиниці 
— Валютне регулювання 
— Забезпечення привабливості об'єктів інвестування 

Стан фінансово-кредитної 
системи та діяльність 
фінансових посередників 

— Інвестиційна діяльність банків, її рівень 
— Рівень розвитку га функціонування парабанківської системи 
— Інвестиційна політика Національного банку України 

Статус іноземного 
інвестора 

— Режим іноземного інвестування 
— Діяльність міжнародних фінансово-кредитних інституцій 
— Наявність вільних економічних та офшорних зон 

Інвестиційна активність 
населення 

— Відносини власності в державі 
— Стан ринку нерухомості 
— Виконання державної програми приватизації 

Чинниками, які впливають на покращення інвестиційного клімату, є рівень 
розвитку продуктивних сил та інноваційної сфери в країні [9; 10]. 

Іноземний капітал особливо необхідний у тих сферах економіки, активізація яких 
допоможе вивести її з кризового стану. Це виробництво продуктів харчування, товарів 
широкого попиту та послуг, ліків та іншої життєво важливої продукції, все агропромислове 
господарство України, паливно-енергетичні галузі, військове виробництво. 

До числа пріоритетних напрямків слід віднести створення в Україні сучасної 
інфраструктури, включаючи транспорт, технічно оснащене складське господарство, 
телекомунікації, ділову інфраструктуру та побутовий сервіс. Саме в цих галузях у 
відносно короткі строки здійснюються початкові інвестиції й одночасно створюється 
сприятлива матеріальна основа для подальшої ділової активності іноземного капіталу. 

Інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі та 
зумовлюють конкурентні позиції на світових ринках, є основою для розвитку 
підприємств, окремих галузей та економіки в цілому. Під час економічної кризи 
інвестиційна діяльність в Україні значно знизилася. 

Великого значення для посилення інвестиційної активності набувають зако-
нодавчі гарантії для інвесторів. Особливу роль в активізації інвестиційної діяльності 
повинно мати страхування інвестицій від некомерційних ризиків. 

В Україні інвестиції можуть здійснюватися шляхом створення підприємств із 
пайовою участю іноземного капіталу (спільних підприємств); створення підприємств, 
цілком належних іноземним інвесторам, їх філіалів; придбання прав користування 
землею та іншими природними ресурсами; придбання у власність підприємств, 
майнових комплексів, будівель, споруд, паїв участі в підприємствах, акцій, облігацій 
та інших цінних паперів; надання позик, кредитів, майна та майнових прав тощо. 

Однак, незважаючи на всі зусилля державних органів, притік підприємниць-
кого капіталу в Україну невеликий [6]. 

Зарубіжний капітал у формі підприємств із стовідсотковою іноземною участю 
доцільно залучати у виробництво та переробку сільськогосподарської продукції, 
виробництво будівельних матеріалів, будівництво, для випуску товарів народного 
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споживання, у розвиток ділової інфраструктури. Через спільні підприємства Україна 
могла б отримати доступ до нових технологій. 

Притік портфельних інвестицій слід стимулювати в усі галузі економіки. 
Про державну підтримку інвестування свідчить Указ Президента України «Про 
створення фінансово-промислових груп в Україні». Також Указом Президента України 
затверджено «Положення про фінансово-промислову групу в Україні». Прийняття 
закону та положення про фінансово-промислову групу (ФПГ) будуть сприяти розвитку 
економіки України, прискоренню науково-технічного прогресу, підвищенню 
конкурентоспроможності товарів українського походження та залученню іноземних 
інвестицій в економіку України. Проте в цих законодавчих актах не передбачається 
можливість додаткового залучення капіталу шляхом випуску та продажу акцій [І]. 

Державна політика у сфері іноземних інвестицій здійснюється Кабінетом 
Міністрів України разом з Національним банком України і регулюється Верховною 
Радою України. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації, а їх 
реквізиція може бути здійснена лише у випадках стихійного лиха. І навіть у цих 
випадках передбачені оскарження в судах і компенсації. 

Інвестиційний клімат для іноземного інвестора в Україні визначається впливом 
політичної, правової та економічної нестабільності. З цієї причини Україну розглядають 
за рубежем як зону підвищеного ризику для значних інвестицій. Закон України 
«Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні» скерований на 
заохочення та підсилення припливу іноземного капіталу в пріоритетні сфери економіки 
країни шляхом надання різних страхових гарантій, особливо за найбільш важливими 
інвестиційними програмами і проектами, покращення правового регулювання 
іноземного інвестування, розвитку інфраструктури міжнародного бізнесу. 

Слід підкреслити важливість Закону України «Про правовий статус іноземців», 
у якому підтверджується право іноземних громадян як фізичних осіб займатися 
інвестиційною діяльністю. Законом України передбачена рівність прав і обов'язків 
усіх суб'єктів у сфері економічної діяльності [2]. 

Світова практика свідчить про ефективність імпорту капіталу шляхом 
створення вільних (офшорних) зон. Законодавство України виділяє спеціальні (вільні) 
економічні зони без обмеження характеру їх діяльності. На основі Закону України 
«Про загальні умови створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних 
зон» і Декрету Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» 
розроблена Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон (ВЕЗ) в 
Україні, яка передбачає створення сприятливого інвестиційного клімату у ВЕЗ [2]. 

Світовий досвід доводить, що країни з перехідною економікою не в змозі вийти 
з економічної кризи без залучення та ефективного використання іноземних інвестицій. 
Активізація міжнародного інвестування має стати одним із головних пріоритетів 
економіки України. 

За інформацією Держкомстату України, чистий приріст сукупного обсягу 
іноземного капіталу в економіці України в 2009 році склав $4,41 млрд., що на 27,4% 
менше, ніж в 2008 році. Іноземні інвестори вклали в економіку України $5,635 млрд. 
прямих інвестицій, але одночасно вилучили $0,941 млрд. В 2009 році зросли обсяги 
капіталу з Кіпру (на $947,0 млн.), Російської Федерації (на $827,4 млн.), Нідерландів 
(на $804,6 млн.), Франції (на $408,9 млн.), що забезпечили майже 74% приросту 
іноземного капіталу до України. Збільшення іноземного капіталу торік спостерігалося 
на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність (на $1813,7 млн.), торгівлю, 
ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого користування (на 
$537,6 млн.), операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг 
підприємцям (на $451,2 млн.), а також на підприємствах промисловості (на 
$969,3 млн.). Інвестиції до України за 2009 рік надходили із 125 країн світу. До 
десятки найбільших країн-інвесторів, на яких припадає більше 81% загального обсягу 
прямих іноземних інвестицій, входять: Кіпр ($8593,2 млн.), Німеччина ($6613,0 млн.), 

135 Наукові праці НУХТ № 45 



ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Нідерланди ($4002,0 млн.), РФ ($2674,6 млн.), Австрія ($2604,1 млн.), Об'єднане 
Королівство ($2375,9 млн.), Франція ($1640,1 млн.), США ($1387,1 млн.), Британські 
о-ви ($1371,0 млн.) і Швеція ($1272,3 млн.). Як повідомляє Держкомстат, за 2009 
рік Україна направила в економіку інших країн світу $69,8 млн. прямих інвестицій. 
Інвестування здійснювалося переважно у вигляді грошових внесків [11]. 

Обсяг прямих українських інвестицій в економіки країн світу, з врахуванням 
його переоцінки, втрат, курсової різниці, на 1 січня 2010 року склав $6223,3 млн., в т.ч. 
в країни ЄС — $5908,3 млн. (95,0% загального обсягу), в країни СНД — $220,1 млн. 
(3,5% загального обсягу), в інші країни світу — $94,9 млн. (1,5%). Прямі інвестиції з 
України здійснювалися в 51 країну світу, при цьому велика їх частина — на Кіпр [11]. 

Виходячи з вищезазначеного, ситуація інвестиційної діяльності за останні 
роки бажає кращого, тому треба вжити необхідні заходи щодо покращення 
ефективності інвестицій в національну економіку. Отже, досить очевидною є тенденція 
до стійкого збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій в Україну, однак вони 
не задовольняють навіть невеликої частини наявного попиту. 

Основні форми інвестицій — це внески у формі рухомого і нерухомого майна 
(70%) і грошові внески (27%). Іноземні інвестори представлені в Україні 
транснаціональними корпораціями, аутсайдерами, які не витримали конкуренції у 
своїх країнах, фірмами з обмеженими фінансовими можливостями, які розраховують 
на швидку віддачу. 

Географічна структура іноземного інвестування в Україні формується під 
впливом двох взаємопов'язаних груп чинників: глибина зовнішньоекономічних 
зв'язків із традиційними партнерами та потребою диверсифікації міжнародної 
інвестиційної діяльності [8]. 

Для географічної структури прямого іноземного інвестування характерним є 
збереження провідної ролі США, Німеччини, Великої Британії, Кіпру, Швейцарії, 
Росії тощо [4]. 

Протягом останніх років знизилися обсяги надходження іноземних інвестицій 
у виробництво, зокрема, в промисловість. Причинами є низька інвестиційна 
привабливість харчових підприємств. 

Галузева структура іноземних інвестицій формується переважно за рахунок 
внутрішньої торгівлі, харчової промисловості, машинобудування і металообробки, 
фінансових послуг [7]. 

Сьогодні вже можна говорити про наявність певних рис іноземного інвестування 
в економіку України. За кількістю іноземних інвестицій переважають партнери з 
країн, що розвиваються, з огляду на розмір інвестицій — партнери з промислово 
розвинутих країн. Спостерігається поступове збільшення частки інвестицій із країн 
СНД у загальному обсязі інвестицій, нерівномірність розподілу інвестицій за галузями 
та регіонами України, зосередження у промислових центрах, реалізація спільних 
інвестиційних проектів, як правило, відбувається на двосторонній основі. Отже, 
ключовим моментом активізації іноземного інвестування в економіку України 
залишається питання формування сприятливого інвестиційного клімату. Серед 
багатьох причин, пов'язаних із низьким рівнем іноземних інвестицій в Україну, 
слід також назвати повільність процесу приватизації. У країнах із перехідною 
економікою ці процеси взаємопов'язані. 

Для усунення негативних тенденцій і стимулювання іноземного інвестування 
в економіку України доцільно дотримуватися таких принципів: незмінності основних 
законодавчих положень щодо умов іноземного інвестування; диференційованого 
підходу до податкових та інших пільг іноземним інвесторам з огляду на обсяги 
іноземних інвестицій, види, форми й сфери інвестування та з урахуванням 
відповідних пріоритетів розвитку економіки України; надійного, доступного й 
оперативного організаційно й інформаційно-методичного забезпечення, залучення 
та здійснення іноземних інвестицій. 
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Висновки. На розвиток економіки значний вплив здійснюють іноземні інвестиції. 
Стримуючим чинником слід вважати інвестиційний клімат в Україні, який продовжує 
залишатися несприятливим через політичну та економічну нестабільність, високий 
рівень криміногенності в підприємницькій діяльності, що змушує іноземних інвесторів 
здійснювати обережну політику у сфері інвестиційного співробітництва з нашою 
державою. Тому необхідні додаткові заходи щодо зниження впливу негативних 
чинників на інвестиційний клімат в Україні, серед яких досягнення національної згоди 
між різними соціальними групами, політичними партіями з приводу вирішення 
загальнонаціональної проблеми виходу України з економічної кризи; вирівнювання 
економічних показників та боротьба з інфляцією; розробка правової бази інвестування; 
радикалізація боротьби зі злочинністю; створення конкретного механізму надання 
податкових пільг банкам, іноземним інвесторам на довгострокові інвестиції з метою 
компенсації втрат з уповільнення обороту капіталу. 
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В статье приведены результаты системных исследований состояния 
инвестиционной деятельности в Украине и определены перспективы прямого 
иностранного инвестирования. Проанализированы факторы, которые способствуют 
или препятствуют привлечению иностранных инвестиций. 
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State policy concerning investment activity in Ukraine 

and prospects of direct foreign investing 
The article presents the results of the system research of the investment activity 

level in Ukraine, and defines the prospects of direct foreign investing. Factors that 
promote or hinder the attraction of foreign investments are analyzed. Deterrent should 
consider the investment climate. In Ukraine, it continues to be unfavourable because 
of the political and economic instability, high crime situation in the business, forcing 
foreign investors to carry out careful policy in the sphere of investment cooperation 
with our country. Therefore, the additional measures to reduce the impact of negative 
factors on the investment climate in Ukraine are necessary. Among them is: the 
achievement of national consensus among different social groups, and political parties 
on solving the national problem on how to lead Ukraine out of economic crisis; the 
alignment of economic indicators and the fight against inflation; creation of 
investment laws; radicalization of fighting crime; creation of a specific mechanism 
to provide tax incentives to banks and foreign investors for long-term investments in 
order to offset losses from slow turnover of capital. 
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ФОРМУВАННЯ 
КОМПЛЕМЕНТАРНОГО 
ЕФЕКТУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЕНЕРГООЩАДНОЇ РЕСУРСНОЇ 
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 

Сучасний стан економіки характеризується складними умовами, серед яких 
значне місце посідає енергетична залежність держав і підприємств. У зв'язку з 
цим, актуальним питанням сьогодення є обрання стратегічно правильного вектору 
при формуванні ресурсної політики підприємств. Правильність вибору забезпечу-
ватиме формування майбутніх показників діяльності підприємства та безпосе-
редньо його конкурентної позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Раціо-
нальне використання енергоресурсів закладає фундамент економії витрат діяльності 
і сприяє забезпеченню захисту та відтворення природних ресурсів. 

У статті розглянуті ключові фактори впливу на динаміку попиту на ресурси, 
включаючи дослідження питання впровадження альтернативних джерел енергії. 
Проведені теоретичні дослідження кореляційного зв'язку між попитом на ресурс та 
продуктивністю ресурсу, що базуються на останніх тенденціях світових ринків і які 
полягають у виявленні шляхів зниження витрат суб'єктів господарювання за рахунок 
впровадження новітніх технологій щодо використання ресурсів з метою досягнення 
комплементарного ефекту, враховуючи прагнення максимізувати прибуток, при 
загальній вимозі до якості, екологічної чистоти та безпечності продукції. 

Ключові слова: комплементарність, енергоощадність, ресурсна політика, 
ресурсний ефект, мультиплікативність 

Сьогодні підприємництво як ніколи орієнтоване на пошук шляхів зниження витрат 
для досягнення максимального ефекту від власної господарської діяльності. Беручи за 
основу визначення господарської діяльності, наведеної у Господарському кодексі України 
(ст. 3 ГК України) [1], можна стверджувати, що націленість господарюючих суб'єктів 
на максимізацію прибутку орієнтує їх до диверсифікації векторів власної діяльності 
задля забезпечення позитивного ефекту з метою зниження ризику банкрутства. 

В роботі для забезпечення достовірності одержаних результатів використано 
методи спостереження, порівняння, абстрагування, індукції. 

Одним із шляхів досягнення бажаного результату, особливо актуальним для 
сьогодення, стає пошук і впровадження новітніх технологій щодо використання 
ресурсів, необхідних у діяльності суб'єкта господарювання. Доповненням до потреби 
цільового використання ресурсів постає потреба у забезпеченні поставок якісної, 
екологічно-чистої та безпечної продукції, особливо, що стосується харчових продуктів, 
в тому числі з метою запобігання шкоди навколишньому природному середовищу 
(НПС) та збереження прийнятного екологічного стану локально, регіонально та 
глобально, що безпосередньо закріплено у низці вітчизняних та міжнародних 
нормативно-правових актів. 

Вивчаючи дане питання, можна побачити, що чи не найбільш поширеною є 
ситуація, коли виробник закуповує необхідні ресурси та згодом, на основі їх 
безпосереднього використання, реалізовує власну продукцію на конкурентному ринку. 
Втім, достеменно відомо, що ресурси задовольняють потреби виробника опосеред-

© В.В. Струнін, 2012 

139 Наукові праці НУХТ № 45 



ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ковано, а тому купівля того чи іншого ресурсу буде напряму залежати від того, на 
скільки ефективно можна використати ресурс, що купується, іншими словами — 
як придбаний ресурс відобразиться на якості товару і його реалізації на ринку. 

Виходячи з цього, виникає стійкий кореляційний зв'язок між попитом на 
ресурс та продуктивністю ресурсу під час формування (створення) товару і попитом 
на цей товар на цільовому ринку. Таким чином, попит на ресурси є похідним попитом, 
який залежатиме від попиту на товари, що виробляються за їх допомогою. При 
цьому, чутливість попиту на ресурси, залежно від зміни його цінових та нецінових 
факторів, визначається показниками цінової еластичності попиту на ресурси, яка 
залежить від темпів спадання граничного продукту, легкості ресурсозаміщення, 
еластичності попиту на продукт виробника (пряма залежність) і частки витрат на 
ресурс у загальних витратах [2]. 

Прагнучи реалізувати власну місію, кожен суб'єкт господарювання формує 
та використовує різні комбінації ресурсів для досягнення конкурентоспроможності 
на ринку. Необхідною умовою ефективного використання стратегічних ресурсів 
підприємства, що лежать в основі конкурентних переваг на ринку, є постійний і 
безперервний пошук шляхів отримання ресурсного ефекту, який являє собою 
результат оптимального використання потенціалу ресурсів та їх комбінацій, тим 
самим забезпечуючи формування додаткових грошових потоків або нових 
стратегічних можливостей. 

Максимально повне використання потенціалу кожної одиниці ресурсу є 
пріоритетним завданням для управління ресурсами. За умови хибної оцінки 
ресурсного потенціалу зводяться нанівець перспективи отримання економічної вигоди 
відповідно до стратегічного плану, що так само є негативним явищем, як і наявність 
незадіяних ресурсів, що говорить про втрату альтернативних шляхів формування 
додаткових грошових надходжень і конкурентних переваг. 

Мотивуючи викладеним потребу у якісному підході до ведення ресурсної 
політики підприємствами, слід вказати на необхідність формування динамічного 
ресурсного ефекту, виходячи з принципу комплементарності та мультиплікативності. 

Варто зазначити, що комплементарний ресурсний ефект досягається за умови 
використання осяжних ресурсів, які підприємство може придбати або залучити 
ззовні, та виникає, коли мають місце флуктації потреб в обсягах цих ресурсів. Дія 
комплементарного ефекту є обмеженою обсягами матеріальних ресурсів чи 
потужністю матеріальних активів [3, 4]. 

Серед низки наявних ресурсів, поступово набувають поширення альтернативні 
джерела енергії, як і належать до категорії відновлювальних та дають змогу 
підприємству економити на витратах на енергоресурси, втілюючи при цьому мету 
збереження НПС [5]. 

Особливо важливим розгляд даного питання є для підприємств харчової 
промисловості, враховуючи наявність сезонного виробництва та проблеми утилізації 
відходів. Саме тут можна говорити про наявність бази для забезпечення компле-
ментарного ефекту через наявність флуктації потреб в обсягах ресурсів, викликаних 
специфікою виробничого та споживчого секторів [6]. 

Втім, питання формування попиту на дані ресурси на сьогодні є складним, в 
результаті ускладненої адаптації до нових технологій, включаючи переобладнання 
підприємств під нові вимоги, налагодження інфраструктури [5], ускладнена ситуація 
із залученням інвестицій і кредитуванням фірм-новаторів, чим, власне, і викликаний 
низький рівень інноваційної активності і зацікавленості у пошуку якісних альтернатив 
у даному напрямі. 

Ще одним фактором впливу на динаміку попиту на ресурси виступає зміна 
цін на інші ресурси (ресурси-замінники), що тягне за собою появу ефектів заміщення 
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та обсягу. Втім, ефект заміщення не матиме місця за умови зміни цін на компле-
ментарні ресурси [2]. Як результат, можна спостерігати орієнтацію у забезпеченні 
вітчизняних підприємств енергетичними ресурсами на освоєні і відомі ресурси, 
такі як газ, мазут, вугілля, замість залучення світової практики впровадження альтер-
нативних відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). Наразі, втілення такого досвіду 
носить лише поодинокий характер. 

Ця проблема виникає у зв'язку із тим, що у довгостроковому періоді перед 
підприємствами-виробниками постає ключове питання щодо вибору такого 
співвідношення ресурсів, яке забезпечуватиме мінімізацію витрат з їх придбання 
при досягненні планового обсягу виробництва та відповідного забезпечення 
максимального прибутку. За таких умов діє правило, відповідно до якого мінімізація 
витрат досягається за умов рівності граничних обсягів випуску у розрахунку на 
одиницю вартості кожного ресурсу, що співвідносяться, або для більшої точності й 
відповідності ринковій кон'юнктурі — граничних витрат на ресурс [2]. 

Як наслідок, прибуток суб'єкта господарювання зростатиме до тих пір, поки 
граничний продукт у грошовому вираженні змінного фактора виробництва буде 
перевищувати витрати на придбання додаткової одиниці ресурсу. Досліджуючи 
практику впровадження ВДЕ можна говорити, що доцільність їх використання 
базується на використанні інвестиційного ресурсу на початку реалізації проекту та 
підтверджується значною віддачею з плином визначеного часу для окупності проекту, 
який хоча і залежить від масштабу проекту, але є прийнятним для втілення ідеї [6]. 

Висновки. Спираючись на положення мікроекономіки та практичний досвід 
впровадження ВДЕ, можна верифікувати, що з метою досягнення комплементарності 
у кореляційній залежності між впровадженням ВДЕ та вектором максимізації 
прибутку, необхідна реалізація активної цільової державної політики в інноваційно-
інвестиційному та грошово-кредитному полях [7]. 
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В.В. Струнин 
Формирование комплементарного эффекта при реализации 
энергосберегающей ресурсной политики предприятий 

Современная экономика характеризуется сложными условиями, среди 
которых значительное место занимает энергетическая зависимость государств 
и предприятий. В связи с этим, сегодня актуальным вопросом является избрание 
стратегически правильного вектора при формировании ресурсной политики 
предприятий. Правильность выбора обеспечит формирование будущих показателей 
деятельности предприятия и непосредственно его конкурентной позиции на 
внутреннем и внешнем рынках. Рациональное использование энергоресурсов закла-
дывает фундамент экономии затрат деятельности, способствует обеспечению 
защиты и воспроизводства природных ресурсов. 

В статье рассмотрены ключевые факторы влияния на динамику спроса на 
ресурсы, включая исследование вопроса внедрения альтернативных источников 
энергии. Проведенные теоретические исследования корреляционной связи между 
спросом на ресурсы и продуктивностью ресурса, которые базируются на последних 
тенденциях мировых рынков, и которые состоят в выявлении путей снижения 
расходов субъектов хозяйствования за счёт внедрения новейших технологий по 
использованию ресурсов, с целью достижения комплементарного эффекта, учи-
тывая стремление максимизировать прибыль, при общем требовании к качеству, 
экологической чистоте и безопасности продукции. 

Ключевые слова: комплементарность, энергосбережение, эффект, политика, 
ресурс 

V. Strunin 
The forming of complementary effect in energy 

saving resource policy of enterprises 
Modern economy is characterized by difficult conditions, including significant 

role of states' and businesses' energy dependence. Therefore, the current issue is the 
selection of strategically correct vector in resource policy's formation of the enterprise. 
The correctness of the choice will ensure the formation of future company performance 
and its competitive position in domestic and foreign markets directly. Rational use of 
energy resources lays the foundation of cost savings and enhances protection and 
restoration of natural resources. 

The article describes the key factors that influence the dynamics of demand for 
resources including investigation of alternative energy sources. There are theoretical 
researches of correlation between demand on resources and resource productivity, which 
are based upon the latest trends of world markets and reveal path of reducing entities' 
costs through implementation of high technologies of using resources to reach 
complementary effect, considering the wish to maximize profit in general requirement 
for quality, ecology purity and product safety. 

Key words: complementarity, energy-saving, effect, resource policy, resource 
effect. 
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНІСТІ ЯК УМОВА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Сучасний стан справ у вітчизняній м'ясній галузі доводить необхідність її 
реформування, з метою збільшення її конкурентоспроможності в умовах глобалізації 
світової економіки. В статті розглянуто основні проблеми діяльності м'ясної галузі 
України, причини, які привели галузь до сучасного стану. Визначено обсяг вироб-
ництва та споживання м'яса та м'ясної продукції в Україні, вплив обсягів імпорту 
м'яса на внутрішні ціни та обсяги її реалізації. Зроблено висновок, що стан справ 
у м'ясній галузі загрожує продовольчій безпеці країни. 

Також в статті зазначена потреба галузі у відповідній державній підтримці 
та запропоновані можливі шляхи ефективного реформування галузі та збільшення 
конкурентоспроможності підприємств галузі. 

Зроблено аналіз сучасного стану та взаємозв'язку складових інноваційної 
діяльності, наведено основні чинники, що впливають на рівень конкурентоспромож-
ність підприємств в сучасних умовах обмеження інвестиційних ресурсів на підпри-
ємствах харчової промисловості Україні. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, конкурентоспроможність підпри-
ємства, фінансова підтримка держави, результати. 

По значенню глобального індексу конкурентоспроможності у 2011 (WEF Global 
Competitiveness Index), який щорічно визначається на Світовому економічному форумі 
Україна займає лише 89 місце з 139 країн у світовому рейтингу конкурентоспро-
можності економік, та за останніх 5 років погіршала своє місце в рейтингу на 16 
пунктів (у 2007 р. — 73) [1]. Як показує аналіз цієї доповіді саме рівень конкурен-
тоспроможності вітчизняних товарів, а не тільки економіки та підприємств країни, 
на світових товарних ринках на сьогоднішній день є основною загрозою економічної 
та продовольчої безпеки країни. З метою визначення шляхів підвищення 
конкурентоспроможності за рахунок використання таких інноваційних факторів, як 
науковий рівень виробництва, технологічний рівень капіталу, висококваліфікована 
робоча сила, економія ресурсів і новаторський стиль управління необхідно визначити 
існуючий взаємозв'язок між ними й одержати оцінку здійснюваної в країні 
інноваційної діяльності. 

Проблеми інноваційного розвитку та конкурентоспроможності розглядаються 
в роботах: Друкера П., Мескона М., Портера М., а також багатьох вітчизняних вчених 
Л.В. Балабанової, А.Е.Воронкової, В.М. Гейця, В.М. Горбатова, Б.Є. Кваснюка, І.В. 
Крючкової, В.П. Семиноженко, О.С. Шнипко, та інших.[2-8] Фундаментальні 
дослідження сучасного стану цих проблем показують, що нині науково-технологічні 
інновації відіграють вирішальну роль у формуванні і підвищенні конкурентоспро-
можності виробництва. У свою чергу рівень конкурентоспроможності економіки, 
галузей та підприємств країни, в усьому розмаїтті її аспектів стосується практично 
всіх сторін життя суспільства. Тому так актуально постає проблема її підвищення 
шляхом переходу від використання статичних порівняльних переваг, природно 
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заданих для країни, які були основою на стадії факторно-орієнтованої економіки, до 
переваг динамічних, обумовлених значним проривом у технологіях та інформаційній 
сфері, що є основою інноваційно-орієнтованої економіки 

Метою статті є необхідність визначення сучасного стану, взаємозв'язку 
складових інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, а також шляхів її 
покращення в умовах обмеження інвестиційних ресурсів. 

Під час світової економічної кризи економіка країни опинилася в принципово 
новому стані. Він вимагає від господарюючих суб'єктів значно підвищити ефективність 
своєї діяльності за рахунок подолання технологічного відставання країни шляхом 
управління і регулювання процесів продукування, комерціалізації, використання 
наукових знань та інновацій. Без економічного прориву еволюційне зростання законсервує 
місце України поміж країн третього світу. Саме тому питання підвищення 
конкурентоспроможності економіки та підприємств повинні постійно перебувати в центрі 
уваги державних діячів і ділових кіл не тільки в Україні, а й інших країни світу. Так, 
наприклад, в США ще у 1988 році був створений відповідний спеціальний комітет, а 
конгрес країни прийняв «Комплексний закон про торгівлю і конкурентоспроможність». 
[9] В Україні, також, але лише у 2005 році, була створена Рада конкурентоспроможності 
України яка запропонувала вивести ідею конкурентоспроможності на перше місце у 
національній свідомості та звернула увагу на необхідність розробки концепції про 
конкурентоспроможність як нової моделі економічної політики. [ 10 ] 

На нашу думку, конкурентоспроможність — комплексна, розрахована за 
певний проміжок часу й при існуючій правовій базі та ринку, соціально-економічна 
характеристика суб'єкта господарювання, що відображає рівень його переваг у 
ефективності використання інноваційних, виробничо-технологічних, маркетингових, 
людських, фінансово-економічних потенціалів, а також у швидкості його адаптації 
до умов зовнішнього й внутрішнього середовищ, що динамічно змінюються, у 
порівнянні з реальними конкурентами. Виходячи з цього, розгляд конкурентоспро-
можності підприємства, як центральної ланки у взаємозв'язку категорій «про-
дукт — підприємство — регіон — галузь — економіка країни», є, на сьогоднішній 
день, чи не головним у ряді основних напрямків розвитку економіки країни. 

Проте з самого початку реалізації проголошеного керівництвом України курсу 
на переведення національної економіки на інноваційний шлях розвитку, виникли 
серйозні труднощі з фінан-суванням цього процесу. Це пов'язано з тим, що 
інноваційно-інвестиційна діяльність та її реформування потребує значних 
капіталовкладень, але ні держава, ні вітчизняні підприємці та бізнесмени не мають 
їх в необхідному обсязі. Тому темпи розвитку інноваційної сфери в Україні на 
сьогоднішній день є дуже низькими та не відповідають вимогам сьогодення. Причи-
ною такого стану є значне скорочення фінансування в 2010 році наукових досліджень — 
в 2,3 рази порівняно з 1990 роком. Проте, як показує аналіз закордонного досвіду, 
ключовим чинником розвитку економіки є інтелектуальні ресурси від ефективного 
використання яких багато в чому залежить і конкурентоспроможність країни на 
світових ринках високотехнологічної продукції. Проте проведені дослідження 
показують, що суттєві знос та моральне старіння дослідно-лабораторного обладнання, 
старіння та погіршення якості наукових кадрів, що його обслуговують, посилення 
диспропорцій розвитку науково-технічної інфраструктури призвело до зменшення 
чисельності фахівців-дослідників на 71,6 і 2,1% — відповідно, а також катастрофічне 
скорочення (більше 20 разів) винахідників, раціоналізаторів, авторів промислових 
зразків. [11] Все це призводить до скорочення інтенсивності наукової й науково-
технічної активності, погіршення якості й результативності самих досліджень, 
обмеження можливості створення конкурентоспроможного інноваційного продукту. 
Про це свідчить показник наукоємності ВВП, значення якого постійно знижувалася 
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з 1,06% в 2003 році, 0,99 % — в 2005 році до 0,83% — в 2010 року(табл. 1). Для 
порівняння цей показник у країнах ЄС в 2008 році складав 2,2 % від ВВП. [12] 
Руйнування фінансових основ функціонування наукового сектора недосконалість 
організації науково-технічної інфраструктури призводить до поступової переорієнтації 
інноваційно-інвестиційної діяльності до реалізації незначних за обсягом інноваційно-
інвестиційних проектів, в основному організаційно-маркетингового направлення та 
веде до посилення технологічної залежності держави. Утворюється замкнене коло — 
недостатнє інвестування економіки посилює спад виробництва, а він, в свою чергу, 
веде до подальшого зниження інноваційно-інвестиційних можливостей підприємств 
та держави, а також попиту на інновації. 

Таблиця 1. Показники макроекономічної та інноваційної діяльності 
в харчової промисловості Україні 

Показники Од виміру 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Індекс виробництва продук- % до попер. 113,7 110,0 107,5 97,8 94,0 103,2 
ції харчової промисловості року 
Наукоємність ВВП % 0,99 0,91 0,86 0,84 0,84 0,83 
Індекс споживчих цін % 107,9 107,4 112,8 125,2 115,9 109,4 
Інвестиції в основний капі- % 105,2 109,1 127,0 94,7 67,6 90,5 
тал промисловості, 
в т.ч. харчову промисловість 109,6 119,5 127,5 90,4 71,5 70,7 
Питома вага інноваційних % від загальної 9,0 9,4 13,2 12,0 13,0 14,3 
підприємств у харчової кількості 
галузі підприємств 
Впровадження нових техно- од 129 79 210 174 118 127 
логій та процесів, 
у т .ч . ресурсозберігаючі 71 55 82 66 75 62 
Питома вага фінансування % від загаль- 93,4 96,0 96,0 96,0 98,1 96,32 
інноваційної діяльності за ного обсягу 
рахунок власних коштів фінансування 
підприємств 

Джерело: [11] 

Проаналізувавши наведені у таблиці 1 дані, можна зробити висновок про 
ослаблення інноваційної активності підприємств та зниження питомої ваги інноваційно-
активних підприємств у загальній чисельності підприємств харчової промисловості. 
Якщо в 1990 році їх було більше 60%, то в 1995 — 23,7%, 2000 — 18%, а в 2010 
усього лише 14,3%, при граничному значенні — 25%. В той же час на рівні 
промисловості ці цифри в абсолютних значеннях мізерні й по показнику технологічної 
готовності відкидають Україну до групи країн, що розвиваються. Для порівняння, у 
розвинених країнах цей показник становить 60-80%. [12] Впливає на це відсутність 
інноваційного мислення, сучасних креативних знань фахівців-професіоналів у сфері 
управління інноваційним процесом, низький рівень інноваційної культури в суспільстві 
та у споживачів інновацій на всіх рівнях господарської системи, а також низька 
платоспроможність споживачів інновацій. Фінансування інноваційної діяльності у 
2010 р на 86,3% відбувалося за рахунок власних коштів підприємств. Теперішній 
технологічний розвиток підприємств харчової промисловості характеризується, в 
основному, впровадженням нових машин і устаткування, нових, більшою мірою, 
ресурсозберігаючих, технологій (табл. 2). Обмеженість попиту на наукові розробки з 
боку реального сектору економіки, призводить до того, що інноваційні процеси 
протікають у досить обмежених масштабах 
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Таблиця 2. Структура інноваційних витрат у промисловості України (%) 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Внутрішні НДР 15,1 10,6 9,1 10,4 8,0 10,7 12,4 
Зовнішні НДР - - - 2,3 2,4 2,7 2,2 
Покупка технологій 4 ,1 4,2 3,4 3,0 2,5 1,4 1,8 
Машини та обладнання 61,0 54,8 59,2 68,9 63,9 62,6 62,8 
Інше 19,8 30,4 23,3 19,0 22,2 25,3 23,0 
Усього 100 100 100 100 100 100 100 

Джерело: [ 11] 

Сповільнення інноваційної діяльності є основним чинником, який робить нашу 
країну неконкурентоспроможною в сьогоднішньому глобальному світі. Пояснюєть-ся 
це як об'єктивною тенденцією до затухання інноваційних процесів в умовах економічної 
кризи та без належної інвестиційної підтримки держави, внаслідок ви-користання 
науково-технологічних надбань попередніх років, так і суб'єктивним чинником — 
відмовою суб'єк-тів господарювання від декларування (справжніх чи фіктивних) 
інноваційних продуктів, оскільки через відсутність інноваційних пільг з боку держави 
це дек-ларування має сенс лише для спеціалізованих структур (технопарків). Слід 
також наголосити на тому, що знач-на частка інновацій, як і інвестицій, в останні 
роки здійснювалася у галузях, як і мають невисоку інноваційну та експортну 
спрямованість. Це пояснюється тим, що попередній етап відновлення економічного 
зростання країни відбувалося в рамках резервних потужностей та наявного надлишку 
трудових ресурсів старої кваліфікації в межах старої економічної структури. 
Дослідження показують, що саме тому в Україні досі низька частка (до 5%) експортної 
продукції, що виготовляється з використанням високих технологій (табл.3). Основна 
ж (більше 56%) частина українського експорту — це продукція галузей, які 
орієнтуються на виробництво традиційної промислової продукції, що реалізується на 
конкурентних насичених ринках. Значна сума негативного торговельного балансу в 
групах підприємств, які використовують високі та середньо високі технології свідчить 
про дуже низький інноваційний потенціал промисловості країни. 

Таблиця 3. Структура українського експорту за типом галузей 
щодо інноваційного рівня технологій 

Структура галузей 
Обсяг експорту продукції Торговельний баланс 

(експорт-імпорт), млн. дол Структура галузей 
млн. дол питома ваги, % 

Торговельний баланс 
(експорт-імпорт), млн. дол 

Галузі високих технологій 1 763,3 4,6 - 3 076,51 
Галузі середньо високих технологій 6 361,71 16,6 - 7 589,55 
Галузі середньо низьких технологій 21509,08 56,1 3 999,05 
Галузі низьких технологій, добувна 8 733,51 22,8 12 991,0 
промисловість, сільське господарство 
Всього 36 367,61 100,0 - 6 654,01 

Джерело: [11] 

Інвестиційні ресурси більшості підприємств галузі виснажені, формуються, 
в основному, за рахунок амортизаційних відрахувань. Більшість підприємств галузі 
мають значну (більше 60%) зношеність основних фондів, застарілу матеріально-
технічну базу, що призводить до значних витрат на ремонт і утримання її в робочому 
стані. [11] У той же час, державна амортизаційна політика не відповідає вимогам, 
які склалися в даний час. І хоча, як показали розрахунки, питома вага фінансування 
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інноваційної діяльності за рахунок власних коштів підприємств збільшилася з 93,4% 
у 2005 році до 96,32% у 2010 році (табл.1), у цій ситуації проводити активну 
інноваційну діяльність можуть лише окремі підприємства галузі, які мають значний 
експортний потенціал. 

Це приводить до того, що підприємства галузі не можуть забезпечити 
ефективного розширеного відтворення предметів праці і якісного кваліфікаційного 
відтворення робочої сили. У зв 'язку із цим варто звернути увагу на найбільш 
раціональне використання наявного потенціалу на основі наукового управління 
інноваційними й інвестиційними процесами. Крім цього, трансформації повинні 
підлягати всі форми державної підтримки активізації інноваційно-інвестиційних 
процесів у корпоративному секторі, амортизаційна, бюджетно-податкова, техніко-
технологічна й зовнішньоторговельна політика. 

Недостатній рівень активності реалізації Україною конкурентних переваг, які 
базуються на використанні високотехнологічних розробок, призводить до 
ризикованості капіталовкладень у цю сферу, що гальмує спрямування грошових 
потоків. За розрахунками науковців, майже 70% коштів на науково-технічні розробки 
припадає на IV технологічний уклад, і тільки 23% — на п'ятий. Більше 60% 
інноваційних витрат припадає на IV технологічний уклад, 30% — на III уклад, а на 
V — лише 8 ,6%. Все це веде до деградації технологічної структури діючих 
підприємств та збільшення технологічного відставання економіки України від країн 
лідерів-інноваторів.[9] 

Висновки. 
1. !нноваційна політика є потужним важелем, за допомогою якого можливе 

подолання наслідків світової кризи в економіці, забезпечення її структурної перебудови 
й стійкого економічного росту. Рівень використання інновацій вкрай незадовільний. 
Економічна ситуація, що склалася в країні це наслідок впливу не тільки зовнішніх, 
а і внутрішніх факторів — недосконалості існуючої нормативно-правової системи 
регулювання та стимулювання інноваційної діяльності , невизначеності та 
несприйнятливості органами державного управління пріоритетів інноваційного 
розвитку науково-технологічної сфери, структурної деградації економіки, її 
залежності від низько технологічних галузей, надмірної експортно-сировинної 
орієнтації галузей, застарілості та значному зносу (1999 р. — 49,6%, 2010 р. — 
61,6%) виробничих активів. 

2. В Україні проблема конкурентоспроможності вітчизняної продукції є значно 
гостріша, ніж у промислово розвинених державах. Про це свідчать, зокрема, 
результати аналізу статистичних даних Держкомстату України й ООН, виконаного 
фахівцями !нституту прогнозування НАН України. Нині Україна має низький рівень 
конкурентоспроможності машинно-технічної та іншої наукомісткої продукції (тільки 
у 1,8% створених зразків технічний рівень перевищує світовий); незначні розміри 
експортного потенціалу (експорт продукції, що припадає на душу населення в Україні, 
становить 0,2-0,3 тис. дол. США, у той час як у розвинених країнах — 2,0-5,6 тис. 
дол.); низький рівень «інтелектуалізації» експорту[8]. 

3. Обмеженість в країні фінансових ресурсів для забезпечення наукових дослід-
жень та їх впровадження призвело до скорочення чисельності фахівців-дослідників, 
винахідників, раціоналізаторів, авторів промислових зразків і, як наслідок, інтенсивності 
наукової й науково-технічної активності, погіршення якості й результативності самих 
досліджень та посилення технологічної залежності економіки держави. 

4. Низький рівень доходів кінцевих споживачів, низька платоспроможність 
підприємств — споживачів інновацій та попиту на них призвів до зниження питомої 
ваги інноваційноактивних підприємств у загальній чисельності підприємств харчової 
промисловості. Адже в умовах використання нового високотехнологічного обладнання, в 
країні майже не створюється високо конкурентна прогресивна продукція. Впливає на це 
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відсутність інноваційного мислення, сучасних креативних знань фахівців-професіоналів 
у сфері управління інноваційними процесами, низький рівень інноваційної культури в 
суспільстві та у споживачів інновацій на всіх рівнях господарської системи. 

5. Підвищення конкурентоспроможності, прискорення розвитку технологій та 
високотехнічних галузей можливо забезпечити за рахунок упорядкування існуючої 
системи законодавства та доповненням її документами, які б регламентували та 
забезпечували всі складові інноваційної політики (інноваційну інфраструктуру, 
трансфер технологій, венчурне фінансування, розвиток високотехнологічних 
виробництв, регіональний інноваційний розвиток на основі формування кластерів тощо). 
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В.И. Емцев, И.В. Емцева 
Развитие инновационной деятельности как условие 

обеспечения конкурентоспособности предприятий 
Современное состояние дел в отечественной мясной отрасли доказывает 

необходимость ее реформирования, с целью повышение конкурентноспособности 
продукции в условиях глобализации мировой экономики. В статье рассмотрены 
основные проблемы деятельности предприятий мясной отрасли Украины, при-
чины, которые привели отрасль к современному состоянию. Определен объем 
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производства и потребления мяса и мясной продукции в Украине, влияние объемов 
импорта мяса на внутренние цены и объемы реализации. Сделан вывод, что поло-
жение дел в мясной отрасли угрожает продовольственной безопасности страны. 

Также в статье указано потребность отрасли в соответствующей госу-
дарственной поддержке и предложены возможные пути эффективного реформи-
рования отрасли и увеличения конкурентоспособности предприятий отрасли. 

Сделан анализ современного состояния и установлена взаимосвязь состав-
ляющих инновационной деятельности предприятий отрасли, приведены основные 
факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности предприятий в условиях 
ограничения инвестиционных ресурсов на предприятиях пищевой промышленности 
Украины. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, конкурентоспособность 
предприятия, финансовая поддержка государства, результаты. 

V.Yemtsev, I.Yemtseva 
The development of innovative activity as a condition 

to ensure enterprises' competitiveness 
Modern state of domestic meat industry witnesses the necessity of its reforming 

which aims to improve its competitiveness in conditions of the world economic globalization. 
The article considers the main problems of meat industry of Ukraine and the 

reasons that led to the modern condition. It also determines the volumes of manufacturing 
and consuming of meat and meat products in Ukraine as well as the influence of meat 
import on internal prices and volumes of realization. The conclusion is made that the 
state of meat industry in Ukraine endangers the food security of the country. 

The need of the industry in governmental support is determined and the ways 
of effective industry reforming are offered that will favour the improvement of the 
competitiveness of the enterprises of the industry. 

The modern state and interrelation between the components of innovative 
activity are determined in the article together with the main factors that affect the 
competitiveness of the enterprises in the current conditions of the investments 
restriction on enterprises of food industry of Ukraine. 

Key words: Innovative activity, the competitiveness of an enterprise, the 
financial support from the country, results. 
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Розглянуто особливості практичного застосування матриці бостон консал-
тинг груп, іі переваги та недоліки; проведено аналіз обґрунтованості результатів 
отриманих за адаптованою матрицею БКГ та, як наслідок, розроблено і запро-
ваджено до застосування модифіковану матрицю БКГ як різновид класичного іі 
варіанту; удосконалено методику оцінювання ступеню збалансованості товар-
ного портфеля підприємства. 

Ключові слова: стратегічний аналіз, матриця Бостон консалтинг груп, 
стратегічні господарські підрозділи, аналіз асортиментного портфеля, товарна 
політика, збалансованість структури товарного асортименту. 

Особливе місце у системі маркетингових досліджень посідає такий інструмент 
стратегічного аналізу та планування як матриця Бостонської Консультативної Групи 
(матриця БКГ). Маючи науково обґрунтовані підвалини, в основу яких покладено 
концепції життєвого циклу товару та ефекту масштабу виробництва, ця матриця є 
також результативним методом аналізу асортиментного портфеля підприємства. 
Матриця БКГ дає змогу характеризувати місце кожного із стратегічних господарських 
підрозділів (СГП) підприємства за його часткою на ринку стосовно найбільшого 
конкурента та за темпами річного зростання в галузі; визначати СГП, які посідають 
провідні позиції порівняно з конкурентами, а також динаміку їхніх ринків; здійснити 
попередній розподіл стратегічних фінансових ресурсів між СГП [2]. 

Низка вагомих чинників, зокрема, теоретична обґрунтованість взаємозв'язку 
між фінансовими надходженнями та параметрами, що аналізуються; об'єктивність 
останніх; наочність отримуваних результатів та простота побудови матриці; 
можливість поєднання аналізу асортиментного портфеля з моделлю життєвого циклу 
товару; легкість та доступність для сприйняття; спрямованість матриці БКГ на 
розроблення стратегій для бізнес-одиниць та інвестиційну політику тощо, роблять 
цю матрицю добре знаною та розгляданою на загально теоретичному рівні. Практично 
кожен підручник з маркетингу розглядає матрицю БКГ як базовий інструмент 
ситуаційного аналізу стосовно стратегічного планування та формування товарної 
політики підприємства [1, 4]. Однак практичного застосування ця матриця у 
класичному вигляді не знайшла ні у виробничій, ні у дослідницькій сферах. 
Результати проведених досліджень свідчать, що на жодному великому вітчизняному 
підприємстві матриця БКГ не застосовувалась як робочий інструмент стратегічного 
аналізу та планування [5]. Поряд з характерними внутрішніми причинами: 
відсутність стратегічного планування як такого, недостатнє розуміння глибинної суті 
матриці БКГ — існують і об'єктивні причини невикористання такого досить простого 
та результативного інструменту маркетингового аналізу у практиці українських 
підприємств. Із числа найбільш суттєвих причин такої ситуації слід виокремити 
крайній дефіцит вірогідної ринкової інформації [6]. 

Дослідженню методів стратегічного та портфельного аналізу, вивченню 
практичних основ застосування цих методів та, зокрема, матриці БКГ присвячено 
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багато праць зарубіжних і вітчизняних авторів. Серед них такі відомі науковці, як: 
Ассель Генрі, Багієв Г. Л., Берман Б., Голубков Є., Гаркавенко С., Дихтиль Е., Дугіна С, 
Дурович А.П., Звєрінцев А., Котлер Ф., Куденко Н., Лейхифф Дж. М., Моріарті С., 
Пенроуз Дж. М., Персі Л., Почепцов Г., Примак Т., Ромат Є., Россітер Дж. P., 
Рибальченко І. Сендидж Ч., Смольяніна А., Старостіна А., Тарасевич В. М., Уэллс У., 
Шевченко Л. та багато інших. 

Результати детального вивчення праць зазначених вчених дозволяють дійти 
висновків, що залишаються невирішені проблеми практичного застосування цих 
методів. На нашу думку, важливим є питання обґрунтованості застосування існуючих 
різновидів класичної матриці БКГ та інтерпретація отриманих результатів. 

Проблема полягає у неможливості побудови класичної матриці БКГ, з причини 
відсутності необхідних даних і виникненні труднощів у визначенні частки ринку 
конкурентів. Розрахунок показника «ринкова частка» потребує, що найменше, наявності 
інформації щодо ємності загального (хоча б регіонального) ринку стосовно заданого 
виду продукту. В умовах сучасної вітчизняної економіки з тіньовим сектором за різними 
оцінками від 50 % до 70 % отримання такої інформації із доступних офіційних джерел 
неможливо. Непомірно великі витрати роблять неможливими проведення польових 
досліджень власними силами. Існують проблеми із визначенням найближчих власних 
конкурентів підприємства та з отриманням інформації про їхні обсяги ринку. 

Відсутність достовірних даних та складнощі у визначенні частки ринку 
конкурентів для побудови класичної матриці БКГ викликали необхідність внесення 
змін у інформаційні критерії побудови цієї матриці. Результатом наукових доробок у 
цій сфері, які знайшли відображення у сучасній економічній літературі, стала 
адаптована матриця БКГ [6], яка будується на підставі внутрішньої інформації компанії 
і дозволяє зробити повноцінний аналіз і висновки стосовно асортиментного портфеля 
підприємства. Ця матриця будується за співвідношенням темпів росту продажів по 
відношенню до попереднього періоду (розраховується як відношення обсягу продажів 
продукту до обсягу продажів всієї компанії за відповідний період) та частки обсягу 
продажів СГП у загальному обсязі продажів підприємства (відношення обсягу продажу 
даного продукту за поточний період до обсягу продажів цього ж продукту за попередній 
період). У випадку, якщо товар не був присутній в асортименті компанії в минулому 
році, рекомендується темпи його росту брати за 100%. 

Метою досліджень, обраних авторами, стало оцінювання рівня обґрунтованості 
методу аналізу асортиментного портфеля на основі адаптованої матриці БКГ як 
різновиду класичного її варіанту. 

Ретельний аналіз результатів апробації адаптованої матриці БКГ на прикладі 
ряду підприємств хлібопекарської, молочної та пивобезалкогольної галузей виявив 
певні закономірності. Зокрема, для частини підприємств кожної із розглянутих 
галузей виявилась можливою ситуація, коли до зон «Дійні корови» та «Зірки» 
потрапляли стратегічні господарські підрозділи, які не приносили підприємству 
великі прибутки. В решті випадків такої невідповідності у потраплянні СГП до зон 
матриці не спостерігалося. 

Задля з 'ясування причини такої ситуації було проведено аналіз рівня 
рентабельності тих СГП, що потрапили до зон матриці «Зірки» та «Дійні корови», 
але не забезпечували високі прибутки. Результати додаткових досліджень показали, 
що у всіх випадках невідповідностей до зазначених зон, котрі мали б забезпечувати 
підприємству суттєві фінансові надходження, потрапляли СГП із низьким рівнем 
рентабельності. 

Як відомо ситуація, за якої продукція підприємства за високого рівня 
рентабельності має малу частку у загальному обсязі продаж, і навпаки — високу 
частку посідають товари із низькою рентабельністю продукції, є характерною для 
нераціональної структури асортименту продукції підприємства. Кількісним 
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показником, що визначає ступінь раціональності структури асортименту, виступає 
коефіцієнт раціональності структури асортименту. Цей показник є результатом 
кореляції (оцінки ступеню зв'язку) між рангом випуску та рангом рентабельності і 
розраховується за формулою: 

6*ЕсРв -рРІ)2 

К — і i—1 
n *(n2-1) ' 

де n — число виробів в асортименті; Р . — ранг випуску (питомої ваги у загальному 
обсязі випуску); Р. — ранг рентабельності. 

Ранг визначається шляхом присвоєння обраним параметрам числового значення 
за принципом чим більше значення величини, тим менший ранг: найбільша за 
значенням величина отримує ранг 1, а найменша — найбільший числове значення, 
що дорівнює загальній кількості величин, що ранжуються. 

Коефіцієнт раціональності структури асортименту може змінюватись від 
— 1,0 до +1,0 (з підвищення рангу одного із параметрів ранг іншого параметру 
зменшується і навпаки). 

При раціональній структурі асортименту має місце сильний зв'язок між 
обсягами випуску продукції асортименту і рентабельністю, тобто Крса > 0,6. Отже, 
структура асортименту оцінюється як раціональна якщо розрахункова величина 
коефіцієнта раціональності структури асортименту перевищує або дорівнює 0,6. 

Саме за допомогою цього показника на всіх досліджуваних підприємствах 
було оцінено структуру асортименту продукції . У всі випадках виявлених 
невідповідностей потрапляння до зон «Зірка» та «Дійна корова» розрахункове значення 
коефіцієнта раціональності структури асортименту продукції було меншим за 0,6 і 
структура асортименту продукції характеризувалась як нераціональна. Можна 
зробити висновок, що ефективність застосування адаптованої матриці БКГ в ситуації 
нераціональної структури асортименту значно знижається. 

Отримані результати дослідження спонукали авторів до пошуку шляхів 
усунення недоліків адаптованої матриці БКГ шляхом розроблення іншої методики, 
яка б могла застосовуватись на основі внутрішньої інформації підприємства і дозволяла 
робити обґрунтовану інтерпретацію результатів та повноцінні висновки за будь-якої 
структури асортименту. 

Результатом такої роботи стала розроблена авторами модифікована матриця 
БКГ, яка будується за показниками «темпи зростання обсягів продажу СГП відносно 
попереднього періоду» та «рентабельність СГП». Ця матриця вже протягом тривалого 
часу успішно застосовується при проведенні наукових досліджень та в учбовому 
процесі. Порівняно з класичною запропонована модифікована матриця зазнала змін 
не лише за складом показників, за якими вона будується, а й за принципом побудови. 
З метою можливості побудови її за допомогою комп'ютерних програм модифікована 
матриця будуються у системі координат. Для неї є характерним напрямок руху 
успішних СГП від зони «Важкі діти» до зони «Собака» через зони «Зірка» та «Дійна 
корова» за часовою стрілкою, а не проти як у класичній матриці. 

Етапи побудови модифікованої матриці БКГ залишаються незмінними 
порівняно з класичною. 

За результатами побудови модифікованої матриці БКГ виділяються чотири 
групи товарів (у відповідності з потраплянням конкретного товару у відповідний 
квадрант): «Важка дитина», «Зірка», «Дійна корова», «Собака». Для кожної з цих 
груп існує пріоритетна стратегія. Так, товари з низьким темпом росту і високою 
рентабельністю — зона «Дійні корови», згідно з назвою, вимагають мало інвестицій, 
а приносять багато грошей. Тому вони стають джерелом коштів для розвитку фірми. 
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Оптимальна стратегія по відношенню до них — «збір врожаю», тобто мінімальні 
вкладення за максимальної віддачі. 

Група «Зірки» мають високий темп росту і приносять багато прибутку, оскільки 
мають високу рентабельність. Це лідери ринку, але для підтримки їхньої позиції на 
ринку потрібні значні інвестиції. Однак, товари із групи «Зірки», через їх лідерства 
приносять значний прибуток, яку можна інвестувати в підтримку їх ринкової позиції. 
У стадії зрілості ці групи товарів переміщуються до групи «Дійна корова». 

Товари із зони «Собака» мають низьку рентабельність і низькі темпи росту. 
Як правило, собівартість їх виробництва дещо зависока, у порівнянні з конкурентами. 
Якщо це не супутні товари, які потрібні для підтримки асортименту, то оптимальним 
рішенням буде їх видалення з асортименту або, як мінімум, повне припинення 
інвестицій у ці товари. 

І, нарешті, СГП «Важка дитина» темпи росту мають високі, але низьку 
рентабельність. Це сама невизначена позиція. Ці товари можуть збільшити свою 
ринкову частку, так як ринок ще не сформувався остаточно, однак це вимагає значних 
інвестицій. Якщо вони оцінюються як перспективні товари, то має сенс вкладати 
гроші в їх розвиток, для переведення їх у категорію «Зірка». Якщо ж компанія не 
має наміру фінансувати кошти на підтримку групи «Важка дитина», то їх зростання 
поступово сповільниться, і вони перейдуть у категорію «Собака». 

Авторами запропоновано методику інтерпретації результатів аналізу 
асортиментного портфеля (складу господарського портфеля) фірми за модифікованою 
матрицею БКГ, яка дає можливість оцінити ступінь збалансованості товарного 
портфеля підприємства. Методичним підґрунтям оцінювання збалансованості 
асортиментного портфеля підприємства було використано метод аналізу портфеля 
товарів підприємства за Старостіною А.О. [3]. 

Товарний портфель вважається збалансований, якщо: 
- частка СГП із групи «Дійна корова» є не меншою >, ніж 45-50 %; 
- частка СГП із групи «Зірка» є не меншою >, ніж 20-30 %; 
- частка СГП із групи «Важкі діти» є не меншою >, ніж 20-15 %; 
- частка СГП із групи «Собака» не перевищує < 5 % [запропоновано авторами]. 
Товарний портфель вважається не збалансований, якщо: 
- в асортиментному портфелі відсутні (або їхня частка незначна) товари, що є 

джерелами фінансування для компанії (товари групи «Дійна корова»; 
- немає чи недостатньо нових товарів (група «Важка дитина») [3]. 
Висновки. Вкрай неналежне застосування матриці БКГ у практиці стратегічного 

аналізу та планування зумовлено, значною мірою, недосконалістю вітчизняного 
інформаційного та економічного простору. Проте дійсна, хоч і недосконала, українська 
ринкова економіка нагально потребує від підприємств оперативних науково обґрун-
тованих ринкових стратегій та інструментів для їхнього розроблення. У відповідь на 
цю нагальну потребу авторами було розроблено, апробовано та впроваджено у наукові 
дослідження та учбовий процес метод стратегічного аналізу на основі модифікованої 
матриці БКГ. 

Результати ситуаційного аналізу асортиментного портфеля підприємства за 
модифікованою матрицею БКГ доцільно відстежувати у динаміці. Зміни у траєкторії 
руху продуктів підприємства дозволяють оцінити ефективність поточної роботи з 
асортиментом і за необхідності виробити план дій щодо виправлення несприятливих 
тенденцій у разі їхнього виявлення. За умови щоквартального проведення такого 
аналізу він дозволятиме підтримувати збалансованість товарного портфеля 
підприємства і розробити стратегії подальшої роботи з ним. В ідеалі він повинен 
містити товари, які приносять найбільшу фінансову вигоду, і товари, що знаходяться 
на стадіях впровадження або зростання, які забезпечать довгострокову прибутковість. 
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Практические аспекты применения матрицы бостонской 
консультативной группы 

Статья посвящена проблемам исследованиям практических вопросов применения 
классической матрицы бостонской консультативной группы и обоснованности 
использования ее разновидности — адаптированной матрицы Проведенные исследования 
показали, что эффективность применения данной матрицы в ситуации нерациональности 
структуры товарного ассортимента значительно снижается. В результате была 
предложена к применению в научных исследованиях и практической деятельности 
предприятий модифицированная матрица БКГ, в основу построения которой были 
положены показатели «темпы роста объемов продаж СХП» и «рентабельность СХП». 

Также были рассмотрены вопросы интерпретации результатов исследований 
на основе разновидностей матрицы БКГ. Как следствие была предложена усовер-
шенствованная методика оценки степени сбалансированности структуры товарного 
ассортимента предприятия. 

Ключевые слова: стратегический анализ, матрица бостонской консуль-
тативной группы, стратегические хозяйственные подразделения, анализ ассорти-
ментного портфеля, товарная политика, сбалансированность структуры товар-
ного ассортимента 

O. Krainiuchenko, T. Belova, 
T. Gavrylova 

Practical aspects of using Boston consulting group matrix 
The article deals with the practical problems of application of classic Boston consulting 

group matrix and validity of the use of its variety - the adapted matrix. The research 
reflects that efficiency of application of the matrix in the situation of irrationality of 
structure of commodity assortment goes down considerably. As a result it is offered to use 
the modified BCG matrix for the scientific research and practical activity of enterprises. 
The basis of matrix construction are indexes of «growth rates of sales volumes of strategic 
production units» and «profitability of strategic production units». 

The article considers the interpretation of results of researches on the basis of 
varieties of BCG matrix. Thereby it is offered an improved method of estimation of 
balanced structure degree of an enterprise's commodity assortment. 

Key words: strategic analysis, Boston Consulting Group Matrix, strategic business 
units, portfolio analysis assortment, product policy, balance of merchandise assortment. 
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У статті розкрито особливості формування термінологічного апарату 
менеджменту в умовах українських суспільних трансформацій. Проаналізовано 
праці науковців у сфері управління та менеджменту. Акцентовано увагу на 
різнобічності трактувань. Дано пропозиції з впорядкування термінологічної 
частини загальної теорії менеджменту. 

Ключові слова: менеджмент, управління, розвиток, закон, принципи, 
посттоталітарний період. 

Менеджмент як науковий термін і як дисципліна входить в національну 
систему дисциплін, на відміну від інших економічних дисциплін, буквально з нуля, 
оскільки за час радянської централізованої, планованої економіки та командно-
адміністративної системи господарювання, теорія менеджменту, (розумій і термін 
менеджмент) як, до речі, і кібернетика, заперечувалися, та вважалися буржуазними, 
шкідливими і неприйнятними для соціалістичного способу життя. Через те жорстоко, 
до певного часу, переслідувалися радянською владою. Необхідно відзначити що це 
явище супроводжувалося розбіжністю тлумачень різних положень теорії і практики 
менеджменту. До речі, багато учених по-різному тлумачать термін менеджмент і на 
даний час пропонують не пов'язувати його з управлінням, а трактувати як «оруда», 
«орудувати», «безпосередньо розпоряджатися, урядувати» тощо. 

Як стверджує Воляр С.П. поняття і сутність слова «менеджмент», які в нього 
вкладають американці або англомовні люди, суттєво відрізняються від нашого слова 
«управління». Однак у нас саме так дотепер перекладають «менеджмент», хоча в 
недалекому минулому радянська наука надавала менеджменту зовсім іншого тлумачення. 

В одному із наших сучасних провідних підручників з менеджменту читаємо: 
«У загальному розумінні менеджмент — це вміння досягати поставлених завдань, 
використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей». І тут же 
«менеджмент» — український відповідник «управління» — функція, вид діяльності, 
зміст якої становить керівництво підлеглими в організації». Критичним тут є те, 
що «управління» і «керівництво» є синонімами, і це засвідчує «Короткий тлумачний 
словник української мови: керувати -1 ) спрямовувати, вести по якому-небудь шляху, 
вчити, як треба діяти; 2) управляти, завідувати, здійснювати владу (в установі, на 
підприємстві)» [2, с. 155]. 

Таким чином формування термінології, базових знань з теорії менеджменту 
належить сприймати головним засадничим завданням і, особливо, з врахуванням 
наступних передумов. 

Пізнанням незнаного, після гіпотетичних припущень, заглиблюючись в 
багатогранну сутність речей і явищ, знання, збагачуючись, накопичуються і сягають 
таких обсягів, що для подальших наукових досліджень мусять бути розділеними і 
то, як правило, за ознакою предмету дослідження. 

За декілька століть все змінилося і не стоїть на місці, продовжує, з поглибленням 
знань, розділятися далі. 
© Б. Андрушкив , Н. Корж, Л . Кухний, О. Погайдак, 2012 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
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Тепер, коли вже запроваджено окремою і нормативну дисципліну «Історія 
вчень менеджменту», тобто паралельно, водночас з дисципліною «Основи економічної 
теорії», то стає очевидним, що процес виокремлення менеджменту в Україні як 
окремої галузі знань йде до завершення з формальним виокремленням «галузі знань, 
напрямів підготовки, спеціальностей» та їх кодифікації. 

Спочатку треба усвідомити, що менеджмент не є винаходом однієї людини, а 
є суспільним продуктом людства, бо він є наслідком природного відчуття людьми 
появи ефекту від спільності їх дій. 

Ще на первісному етапі свого розвитку, коли інтелект людини тільки 
формувався, наші пращури гнані голодом вже здогадувались, що вполювати мамонта 
можна тільки спільно і при скоординованих діях. І байдуже, що при цьому загине 
якась кількість людей, але натомість решта матимуть гору м'яса і наїдяться. Власне 
з первісно общинного ладу (хтось умів мистецьки шити шкіряне взуття, яке 
виготовлялося з вбитого звіра, а ще хтось одежу, а ще хтось смачно готувати. Ці та 
інші обставини і обумовили, так звану спеціалізацію виробництва). Тим часом 
виникла потреба власне координації тих процесів що успішно здійснював ватажок 
племені. Одне слово, спеціалізація, кооперація і суспільний розподіл праці у принципі 
викликали до життя науку управління. 

З подальшим розвитком людства із людської маси виділялись природні 
талановиті менеджери, (лідери) діяльність яких підтверджується відомими всім 
чудесами світу та знаними історичними діяннями. Цей довготривалий етап сучасна 
наука називає етапом формування, так званого, практичного менеджменту. А далі, з 
застосування примітивних засобів виробництва, винайденням парової машини, яка 
витворювала на заміну мускульної сили значну енергію, до виробництва влилися 
великі маси людей діяльність яких необхідно було координувати. За цими ознаками 
воно стало індустріальним. 

За цих умов, щоб забезпечувати узгоджену ритмічність взаємодії різних ланок 
і систем цього складного процесу, стало необхідним для їх координації виокремити 
відповідні види діяльності (функції) та посади, як і стали називатися словом 
«менеджер». Про те, як бачимо, еволюція управлінської науки триває, а дискусії в 
термінологічній сфері продовжують мати місце. Усі ці та інші обставини обумовлюють 
актуальність та своєчасність цієї проблематики. 

Необхідно сказати, що у цій царині на даний час є немало теоретичних наробок. 
До речі достатньо згадати що з опублікуванням у 1903 році своєї праці під назвою 
«Управління фабрикою» американський інженер Фредерік Уінслов Тейлор 
започаткував становлення теоретичного менеджменту, в процесі якого сформувалась 
і сама професія «Менеджмент організацій», покликанням якої є забезпечувати 
додатковий ефект від спільності дій людей об'єднаних в організацію. 

Сутність менеджменту, сформульована на початку його зародження однією із 
його засновників Мері Паркер Фоллет, є наступною: «Менеджмент — це забезпечення 
виконання роботи з допомогою інших осіб». 

Як відмічає Воляр С.П., залучаючи тепер до нашого користування термін 
«менеджмент», треба дуже критично ставитися до рівноправності термінів 
«менеджмент» і «управління». Наприклад, поляки, сповідуючи національну ідею, 
не включили до своєї мови англійське слово «менеджмент», а, розуміючи те поняття, 
яке в нього вкладають американці чи, точніше, англомовні люди, пішли від свого 
польського «жонд», що українською перекладається як «уряд», і перекладають 
англійський «менеджмент» по-своєму, по-польськи як «зажондзанє», що слід 
перекласти по-українськи як «урядування». Отже, встановлюючи теоретичні засади 
нашого українського менеджменту, тобто для українців як особливого і окремого 
етносу людства, маємо виходити з того, що менеджмент, з точки зору масштабу, 
широти об'єктів свого впливу, є набагато вужчим від управління, бо поширюється 
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тільки на людей, на організації людей, а управління має вплив і на технічні системи 
(машини силові і робочі, мережі комунікацій та ін.), і на біологічні системи 
(рослинництво, тваринництво, птахівництво, бджільництво та ін.) і на людські системи 
(організації) частково [2, с. 157]. 

У фундамент науки управління уклали свої праці вітчизняні та зарубіжні 
науковці, зокрема: О. Амоша, І. Вернадський, В.Геєць, В. Дубонос, Д. Крук, 
О. Кузьмін, А. Омаров, Г. Осовська, В. Терещенко, М. Туган-Барановський, 
М. Чумаченко, М. Альберт, І. Ансоф, Ф. Гілбрет, А. Маслоу, Е. Мейо, Ф. Тейлор, 
Ф. Хедоурі та ін. [1]. Тим часом власне згадана проблематика залишилася за полем 
зору вітчизняних учених. 

В трактуваннях управлінського характеру особливу, визначальну передумовну 
обставину складає той факт, що менеджмент на відміну від всіх інших дисциплін і 
професій в національних умовах має свою національну ознаку, в той час як всі решта 
є космополітичними (дивіденд — він і в Конго, і в Китаї, і в Україні і по всьому світу 
є дивіденд...). 

Менеджмент, як відомо, має американські, німецькі, шведські особливості 
тощо. Знаменитий корифей японського менеджменту К Хітачі стверджує: 
«Менеджмент в Японії, як і в будь-якій іншій країні, відображає її історичні 
особливості, культуру і суспільну психологію. Він безпосередньо пов'язаний з 
суспільно-економічним устроєм держави» [8, с. 164]. 

Саме японська модель організаці ї виробництва і управління ним є 
визначальним чинником успіху японців в конкуренції на світовому ринку праці і в 
цілому японського економічного дива. 

Однак, маємо усвідомлювати, що, як і японці свого часу, залучаючи до своєї 
практики, переносячи на наш грунт світові здобутки менеджменту, ми, українці, 
повинні адаптувати їх до своїх форм співжиття, до своєї національної особливості. І 
саме тому Кредісови в своєму V посібнику «Менеджмент для керівників» вказують, 
що: «Певною мірою на підґрунті загальноцивілізаційного менеджменту доведеться 
створити «український менеджмент» [7, с. 175]. При цьому треба прийняти до уваги 
висновок сучасного корифея менеджменту Пітера Друкера про те, що через розмаїтість 
тлумачень основних положень менеджменту: «Багато з того, що ми називаємо 
менеджментом, полягає в тому, щоб ускладнити людям роботу». Незважаючи на 
понад столітню історію науки менеджменту, величезну кількість виконаних 
досліджень і публікацій, поняття «менеджмент» ще й досі залишається складним, а 
його суть і сьогодні не з'ясована остаточно [7, с. 30]. 

У своєму навчальному посібнику для менеджера Тимошенко І.І., Соснін А.С. 
цей стан узагальнили так: «В Україні появились книжки і підручники з менеджменту, 
котрі популяризують цю науку і практику, розкривають її основи. Це, наприклад, 
книги Н.М. Мартиненко, Ф.І. Хміля, В.І. Терещенко, 1.1. Тимошенко, однак 
глибоких досліджень в цій області знань і практики поки немає» [15, с. 12]. 

Заглиблюючись у сутність подальшого процесу становлення українського 
менеджменту, варто констатувати, що базовою пізнавальною категорією всього, що є у 
природі, є закони його існування. І має бути очевидним, що йдеться не про суб'єктивні 
закони, тобто ті, що їх приймає Верховна рада України і не про закони Паркінсона 
[11], а про закони природні, які розкривають конкретну природну сутність і про них 
тлумачний словник української мови вказує, що «закон — це взаємозв'язок і залежність 
якихось явищ об'єктивної дійсності, що виявляються в певному порядку» [6]. 

Наприклад, дуже доступним для сприйняття є фізіологічний цикл 8+8+8=24 
год., що є законом життєдіяльності людини як природного організму. 

Немає сумніву, що ці співвідношення є деякою мірою середньостатистичними, 
оскільки стан власних змінних та взаємодія змінних внутрішнього і зовнішнього 
середовищ можуть зумовити деякі відхилення в цих співвідношеннях. 

157 Наукові праці НУХТ № 45 



МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

Однак, як різне прискорення тіл, що падають у різних середовищах, не може 
заперечувати закон всесвітнього тяжіння, так і згадані відхилення не можуть 
заперечити законність фізіологічного циклу життєдіяльності людини. 

Тож природно, що засвоюючи світові досягнення в теорії менеджменту, 
вітчизняні науковці і насамперед працівники вітчизняної менеджмент-освіти 
намагаються сформулювати як закони життєдіяльності організацій, так і закони 
менеджменту. 

Однак, доводиться сумніватися в тому, що автори різних варіантів законів 
організації чи законів менеджменту, які вже оприлюднено в освітянських підручниках 
і навчальних посібниках з менеджменту, мають свої тверді обґрунтування. А їх 
відсутність не дає можливості оцінити ні теоретичну, ні пізнавальну спроможність. 

Більше того, множинність варіантів формулювань менеджерських законів та 
наявні між ними розбіжності й суперечності, не тільки ускладнюють, але й 
перешкоджають процесові навчання менеджмент-дисциплінам, бо очевидно, що 
вчорашньому школяреві не під силу, та й зарано, засвоювати розмаїття законів, 
лише констатованих, але логічно не обґрунтованих. Цю складність, ще свого часу 
К. Маркс відзначав так: «...тут не можна користуватися ні реактивами, ні 
мікроскопом, тут і одне і друге мусить замінити сила абстракції і сила логіки» [4]. 

Проблема ускладнена ще й тим, що серед наших вітчизняних підручників і 
посібників з менеджмент-дисциплін немає розмежування для програм навчання 
бакалаврів, спеціалістів, магістрів, бо всі «рекомендовані для ВНЗ», хоч очевидно, 
що інтелект вчорашнього школяра не рівняється з інтелектом магістранта. 

Очевидно, що відчуваючи наявність такої потреби Кредісови в самій назві 
своєї праці підкреслили, що це «Менеджмент для керівників», тобто, якщо наближено 
до англомовного, то «Менеджмент для топ-менеджерів». 

І навпаки, популярну в Америці працю Кеннета Кіллена «Management а Midle-
Management Approach» належить сприймати як «Менеджмент середнього 
менеджменту» усвідомлюючи, що російський переклад в 1981 році як «Вопросы 
управления» не відтворює її англомовної сутності [5]. 

Далі з метою унаочнення шкідливості такого становища, наведемо лапідарний 
огляд окремих варіантів оприлюднених законів організації та менеджменту. 

У своєму підручнику «Менеджмент» Шегда А. В., знехтувавши законами 
життєдіяльності організацій, відразу веде мову про закони управління, подаючи їх 
наступним чином. 

До основних законів господарського управління належать: 
- закон спеціалізації управління, сутність якого полягає в тому, що управління 

на підприємстві, у фірмі, корпорації, як правило, здійснюється значною кількістю з 
працівників, котрі спеціалізуються на виконанні конкретних функцій управління. 
Поділ управлінської праці об'єктивно веде до спеціалізації управлінського персоналу; 

- закон інтеграції управління. Необхідність інтеграції визначається потребою 
самого процесу відтворення, а відтак і управління, котре не може бути здійснене без 
об'єднання шляхом координації діяльності, принаймні більшості персоналу; 

- закон оптимального поєднання централізації та децентралізації управління. 
Використання цього закону передбачає, з одного боку, централізоване, цілеспрямоване 
управління, тобто проведення визначеної лінії по вертикалі, а з іншого — необхідність 
передачі окремих функцій управління на нижчі рівні; 

- закон демократизації управління відбиває взаємовідносини між людьми в 
колективі, співвідношення влади і підпорядкованості. Використання цього закону 
передбачає залучення великої кількості персоналу до процесу управління і 
встановлення таких відносин між керівником і підлеглими, коли дії першого 
викликають позитивну відповідну реакцію другого, коли в системі управління 
підприємством задіяний весь персонал; 
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- закон економії часу в управлінні виступає як закон управління робочим 
часом. В умовах ринку важливо випередити своїх конкурентів, швидше знайти нові 
ринки, раніше за інших перейти на випуск нової продукції, вчасно перебудувати 
структуру підприємства та ін.» [16, с. 22-23]. 

Автори роботи «Теоретичні та прикладні засади менеджменту» крім законів 
менеджменту, подають ще пізнавальні категорії та принципи менеджменту, і з цього 
приводу у них є наступне. 

В управлінській діяльності керуються такими законами і принципами 
менеджменту: спеціалізації управління, інтеграції управління, оптимального 
поєднання централізації і децентралізації управління, демократизації управління, 
економії часу в управлінні, пропорційного розвитку систем управління тощо. 

До основних категорій менеджменту слід віднести поняття організації, функцій 
управління, рівнів управління, методів менеджменту, стилів керівництва, комунікацій, 
управлінських рішень тощо. 

Важливу роль також відіграють принципи менеджменту: цілеспрямованості, 
врахування потреб та інтересів, ієрархічності, взаємозалежності, динамічної рівноваги, 
економічності, активізації, системності, єдиновладдя тощо» [8, с. 8]. 

Мабуть, найбільшого значення законам організації надали автори підручника 
для вузів «Менеджмент: теорія і практика», допущеного у свій час Інститутом змісту 
і методів навчання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для 
використання як підручник для студентів економічних, комерційних та інженерних 
спеціальностей, в якому з цього приводу є й таке. 

Закони організації недостатньо розглядаються при вивченні предмета і змісту 
теорії організації, хоча дослідження в галузі організації мають пріоритетне значення 
для обґрунтування розробок у сфері управління. Коротко розглянемо основний закон 
організації — синергії. 

Система є такою (а не випадковою сукупністю розрізнених елементів), коли 
вона організована, тобто є такою сукупністю, у якій визначені місце, значення та 
зв'язки кожного елемента. Організація ж як система є не просто такою, а відносно 
відокремленою системою, тобто має необхідний для самостійного існування набір 
утворюючих елементів (підсистем, ланок). У добре організованих системах кожний 
елемент (як частина) необхідний для підтримання та функціонування цілого і поза 
(цілим) існувати не може. Іншими словами, частина необхідна для функціонування 
цілого, а ціле необхідне для існування частини. 

Основний закон організації — закон синергії — полягає у тому, що сума 
властивостей (потенціалів, енергії, якостей) організованого цілого перевищує 
«арифметичну» суму властивостей елементів — складників даного цілого. 

Ефект синергії виникає за рахунок взаємної співучасті, взаємодії елементів, 
які знаходяться в межах цілого. Цей закон має різне практичне використання 
(наприклад, при формуванні корпоративних стратегій). 

У даний час теорія організації перебуває у стадії становлення, але найчастіше 
(крім закону синергії) згадують такі закони: 

- закон єдності аналізу-синтезу (процеси спеціалізації, диференціації, з одного 
боку, доповнюються протилежними процесами інтеграції, універсалізації, з іншого боку); 

- закон пропорційності (необхідність певного співвідношення між частинами 
цілого); 

- закон композиції (мета діяльності підсистеми одночасно є однією з підцілей 
діяльності системи); 

- закон самозбереження (кожна реальна фізична чи матеріальна система прагне 
зберегти себе як цілісне утворення і економніше витрачати свій ресурс); 

- закон організованості-інформованості (у системі не може бути більше 
порядку, ніж інформації); 
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- закон онтогенезу (кожна організація проходить у своєму розвитку такі фази 
життєвого циклу як становлення, розквіт, згасання) [13]. 

А Осовські в своїх «Основах менеджменту» визначили, що: «Закони менеджменту 
мають економічний зміст» [10, с. 73]. Хибність їхня в тому, що менеджмент і його 
синергія притаманні всім людським організаціям і соціально-економічні є серед 
множини видів організацій лише одним із них, поряд з організаціями освітніми, 
медичними, духовними, політичними, розважальними, в яких синергетика 
проявляється зовсім не економічними показниками дохідності, прибутковості тощо. 

Наприклад, всім знане і навіть оспіване, для оборонних організацій зовсім не 
економічне: «Нам нужна одна победа, одна на всєх — а ми за ценой нє постоім!». 

Шукати відповіді на питання щодо законів менеджменту в іноземній літературі, 
напевне, марно, бо їхній менеджмент базується швидше на прагматичних ніж на 
теоретичних підходах. Однак їхній менеджмент передбачає все таки спочатку розкриття 
природи життєдіяльності організацій і, не намагаючись вивести тут загальні закони, 
розглядає менеджмент як похідний предмет організації, бо очевидно, що якщо немає 
організації, то немає й менеджменту, як не може бути берега, якщо нема водойми. 

На доказ цього використаємо «Основи менеджменту», авторів М. Х. Мескона, 
М. Альберта і Ф. Хедоурі. І при цьому зауважимо, що цю працю як в Україні, так 
і в Росії вважають основоположною працею, адже практично немає публікацій, 
підручників чи посібників без запозичень з цієї роботи або посилань на неї. 

Отже, у них менеджмент-дисципліна передбачає таке. 
Що таке організація? Деяка група повинна відповідати декільком обов'язковим 

вимогам, щоб вважатися організацією. До них відносяться: 
1. Наявність щонайменше двох людей, котрі вважають себе частиною цієї групи. 
2. Наявність щонайменше однієї мети (тобто бажаного кінцевого стану або 

результату), яку приймають як загальну всі члени даної групи. 
3. Наявність членів групи, котрі наміряно працюють разом, щоб досягти 

значущої для всіх мети. 
Поєднавши в одну ці суттєві характеристики, ми одержуємо важливе 

формулювання: організація — це група людей, діяльність яких свідомо координується 
для досягнення загальної мети або цілей [9, с. 21]. 

Далі згадані американці подають тлумачення щодо формальних, неформальних 
та складних організацій, розкривають горизонтальний і вертикальний поділ праці в 
організації і, подавши таким чином організацію, приступають до обґрунтування 
«необхідності управління» і розкриття «сутності управлінської діяльності» та ролі 
керівництва в організації [9, с.35]. 

Автори посібника «Менеджмент» [14] теж не розглядають ні законів організації, 
ні законів управління, але починають свій «Менеджмент» все таки з розмірковувань 
спочатку про організацію, тобто так як це зробили американці. І схема у них така. 

Організація (грец. organon — поєднання) — соціальне утворення (група людей), 
що функціонує на відносно постійних засадах і свідомо координує свою діяльність 
для досягнення спільної мети 

Менеджмент (англ. manage — управляти) — вид діяльності, спрямованої на 
працівників організації з метою координації їх дій для досягнення поставлених перед 
організацією цілей [13, с. 8]. 

Система менеджменту — це сукупність взаємопов 'язаних елементів 
організації, що взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем для досягнення 
поставлених цілей на основі оптимального використання трудових, матеріальних, 
фінансових ресурсів [13, с. 8-11]. 

Намагання окремих вітчизняних науковців та викладачів менеджмент-
дисциплін узагальнити ці знання до рівня законів організації чи управління нею мають 
історичне підґрунтя, бо всі ми сформувалися в умовах тоталітаризму, коли всі знання 
мусили мати опертя на загальні філософські закони діалектичного матеріалізму. 
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Та коли така законотворчість не має під собою логічного підґрунтя, то, в цілому, 
хоч деякі з цих міркувань є правильними — мусять залишатися лише добрими 
міркуваннями, а не законами. 

Очевидно, що такі намагання наших дослідників не варто вважати недоліком, 
але належить узагальнити результати цих пошуків і подати їх для широкого загалу 
певним однозначним науковим твердженням в теорії менеджменту. 

Створення одноманітності формулювань базових понятійних категорій теорії 
менеджменту плідно позначиться на успішності засвоєння студентами менеджмент-
дисциплін. 

Для досягнення цього належить, узагальнивши наявні авторські розробки в 
цій галузі, утвердити, зробити нормативними формулювання базових понятійних 
категорій менеджмент-дисциплін: законів організації, функцій менеджменту, методів 
менеджменту та принципів менеджменту. 

Станом на сьогодні чи не найвдалішим варіантом подання законів організації 
у термінологічному розумінні слід вважати підручник Тарнавської М.П. і 
Пушкаря Р.П. (вид. 1997 р.) [17]. 

Однак, належить констатувати, що в новому, другому виданні ці автори подали 
в глосарій наступне тлумачення: 

«Закони менеджменту — сталі та незаперечні норми управління організаціями. 
Менеджмент базується на таких законах: спеціалізації управління, інтеграції 
управління, оптимального поєднання централізації і децентралізації управління, 
демократизації управління, економії часу в управлінні, пропорційного розвитку 
систем управління тощо» [13, с.438], що цілком протирічить тому, що ними подано 
в тексті [13, с.18-19]. 

Ну, не існує, наприклад, вказаного тут «Закону економії часу в управлінні», 
бо ще А. Ейнштейн довів функціональний зв'язок між двома загальними категоріями 
об'єктивного світу — він подав формулу, за якою час переходить в простір і навпаки. 
І це треба менеджерам розуміти просто так: щоб мати дитину, то мусить після її 
зачаття минути 9 місяців. 

І ніяких і тут, і інших мільйони раз економії часу не може бути й мови. Тож 
і такого закону нема і бути не може. 

Висновки. Отже, якщо енциклопедія професійного менеджменту констатує, 
що початком наукового менеджменту треба вважати 1886 рік, коли президент 
компанії «Иедль енд Таун» Генрі Таун (1844-1924 рр.) на щорічних зборах 
Американського товариства інженерів-механіків подав доповідь, у якій вперше було 
поставлено завдання кваліфікувати менеджмент, як самостійну сферу наукового знання 
і практичної спеціалізації, рівнозначну з інженерною працею. Тут доводилось, що 
менеджмент має бути виділеним в окрему науку зі своїм предметом, літературою і 
«асоціаціями» [7, с. 119]. 

Відповідно забезпечення єдності формулювань базових понятійних категорій 
менеджменту є важливим методичним завданням для становлення всієї системи 
менеджменту в Україні. 

З врахуванням цього маємо констатувати, що в українській мові є слова, які 
значно ширше, ніж управління чи керівництво, тобто саме як менеджмент, 
відображають більше можливостей впливу на людей, і такими словами, для прикладу, 
є урядування, уряд, орудування, розпорядництво та можливі інші. 

Та й серед відмінків, яких у нашій граматиці є всього сім, один вимагає 
відповіді на питання «ким? чим?» — але не управляти чи керувати, а орудувати, бо 
він, цей відмінок, споконвіку називається орудний. 

Ну і звичайно, було б цілком карикатурно говорити — ким? чим? 
менеджерувати, бо наша мова якраз вимагає відповіді на «ким? чим?». 

Якщо виходити з аналогій творення назв навчальних дисциплін, якими, 
наприклад, є рільництво, рослинництво, лісівництво, садівництво, птахівництво, 
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бджільництво, гірництво тощо, то українським відповідником навчальної дисципліни 
«менеджмент» доцільно було б вважати термін «урядництво» [2, с. 157]. або « 
розпорядництво». 

І це не буде новизною, бо, переслідуючи мету пізнання незнаного, різні 
дослідники, досягають цієї мети різними підходами, різними методами в залежності 
від феномену інтелекту кожного дослідника та від кожного окремого випадку 
дослідження. 

Всім відомий курйоз, коли закон всесвітнього тяжіння Ісаак Ньютон відкрив 
після того, як йому на голову впало яблуко. 

А от досліджуючи та градуюючи по різному «холодно — тепло — гаряче», 
різні дослідники винайшли і запровадили різні шкали температур: Кельвіна, 
Фаренгейта, Цельсія, Реомюра... 

В усіх таких випадках доводиться проводити міжнародні узгодження, щоб 
для широкого загалу визнати чинними деякі найбільш вдалі з них, щоб запропонувати 
деяку єдність бачення явища, і, більше того, єдність навчання нових поколінь вже 
набутим до них знанням. 

Наприклад, якого б автора не був підручник чи посібник з математики, але в 
кожному знайдемо одне і теж, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, 
а з фізики, що сила струму дорівнює напрузі поділеній на опір електричного кола. 

А щоб регламентувати єдність просторових вимірювань, вже в 1791 році 
Міжнародною конвенцією в Франції було визнано 1 метр як одну десятимільйонну 
частину чверті довжини земного (нульового) меридіана, еталон якого зберігається в 
міжнародній палаті мір і ваг і служить основною початковою одиницею довжини, 
від якої визначаються всі інші міри довжини (дюйми, ярди, фути, милі тощо). 

Також для світового загалу домовились мати за базову одиницю тепла градус 
Цельсія. 

Не інакше, а саме в такий спосіб формувалися знання в такій специфічній 
сфері як теологія. 

Тут спочатку різними авторами було написано багато варіантів Біблії. Але з 
плином часу із них усіх були канонізовані тільки чотири знані нам редакції, як 
найбільш вдалі для сприйняття людьми. А решта редакцій від інших авторів, іменовані 
як апокрифи, зберігаються, залишаючись поза процесом віросповідання. 

Таке уодноманітнення формулювань плідно позначиться на можливостях більш 
успішного засвоєння і студентами, і всім загалом базових абстрактних понятійних 
категорій дисциплін, цього предмету знань. 

Очевидно, що оскільки менеджмент як виявляється має окремі національні ознаки, 
то дане питання мало б мати колегіальне обговорення. Для чого мабуть нема потреби 
скликати міжнародну, хіба що можливо «міжслов'янську» конференцію з цього приводу 
і під егідою МОНмолодьспорту та НМК з менеджменту уточнити та утвердити початкові 
базові понятійні категорії теорії менеджменту в українських умовах. 
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ОЦІНЮВАННЯ 
МАРКЕТИНГОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Розглянуто процес оцінювання маркетингового потенціалу підприємства. 
Описано основні етапи процесу оцінювання маркетингового потенціалу підпри-
ємства за його основними складовими. 

Ключові слова: маркетинговий потенціал підприємства, складові маркетин-
гового потенціалу підприємства, потенціал внутрішніх маркетингових ресурсів. 

Формування ефективних, адаптованих до конкретно-історичних умов розвитку 
виробничих відносин, механізмів управління підприємствами неможливе без 
усебічного, комплексного та системного дослідження такої категорії, як маркетин-
говий потенціал підприємства, його структурних елементів і характеру взаємодії 
між ними. При цьому багато виробничих, фінансових і економічних проблем спричи-
нені невмілим управлінням маркетинговим потенціалом або його недооцінкою чи 
переоцінкою. Щоб виправити ситуацію, необхідно застосовувати такі методики 
оцінювання маркетингового потенціалу, які дозволяють глибоко аналізувати марке-
тинговий потенціал підприємства та приймати ефективні управлінські рішення. 

Як з наукової, так і з практичної точки зору актуальними залишаються дослід-
ження оптимальної взаємодії між елементами в системі управління маркетинговим 
потенціалом підприємства в умовах динамічних змін зовнішнього економічного 
середовища. Насамперед, актуальними є проблеми, що стосуються питань, пов'язаних 
з пошуком найбільш ефективних методів оцінювання маркетингового потенціалу. 
Мінливість оточуючого середовища вимагає від підприємств постійно і своєчасно 
проводити аналіз маркетингового потенціалу задля безперервного процесу вдоско-
налення внутрішньої діяльності та її адаптації до змін. 

Питанням визначення сутності процесу оцінювання маркетингового потенціалу 
підприємства та науково-методичним аспектам моделювання маркетингового 
потенціалу присвячені праці Л.В. Балабанової, В.О. Баранчева, С.В. Безфамільної, 
А.Е. Воронкова, П.Л. Гордієнко, Л.Г Дідковської, Ю.Б. Іванова, В.В. Ковальова, 
А.В. Кривенка, Р.В. Мажинського, Г.В. Моісеєва, Л.А. Мороза, В.А. Павлова, 
Е.В. Попова, В.М. Ращупкіна, А.А. Рожкова, Є.І. Сапронова, Е. Сандея, Б.А. Соловйова, 
С.С. Стрижова, А.Г. Фонотова, О.Л. Фурманюка, Н.В. Яшкіна та інших. 

Незважаючи на значну кількість напрацювань, окремі проблеми дотепер 
залишаються невирішеними. Так, дискусійними залишилися питання щодо вибору 
методів та способів оцінювання складових маркетингового потенціалу підприємства. 
Необхідність дослідження процесу оцінювання маркетингового потенціалу підпри-
ємств є пріоритетним напрямом досліджень, адже за допомогою чіткої оцінки марке-
тингового потенціалу підприємство має змогу налагодити успішну функціональну 
діяльність на фоні нестабільного правового та економічного середовища. Тому мета 
статті полягає в удосконаленні процесу оцінювання маркетингового потенціалу 
підприємств харчової промисловості. 

В сучасних ринкових умовах однією з актуальних економічних проблем є 
подолання наслідків фінансово-економічної кризи. В харчовій промисловості ці 
наслідки виражені в значному скороченні об'ємів виробництва, зниженні інвестиційної 
© К.М. Лисенко, Н.П. Скригун, 2012 
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активності та споживчого попиту. Відмітимо, що більшість підприємств харчової 
промисловості у якості антикризових заходів практикують залучення додаткових 
інвестиційних або кредитних ресурсів за допомогою пошуку інвесторів або кредиторів. 
Альтернативним напрямком подолання кризової ситуації на підприємстві є розвиток 
його власного маркетингового потенціалу. В основі цього розвитку лежить побудова 
довготривалих ділових зв'язків з підприємствами, від діяльності яких залежить 
функціональне забезпечення підприємства: постачальниками, посередниками, 
промисловими споживачами. Міцні ділові зв ' я зки сприятимуть нарощенню 
маркетингового потенціалу підприємства. В умовах кризи окремому підприємству 
дуже складно подолати її наслідки, адже відсутність кооперації з іншими підприємст-
вами з метою поєднання досвіду та ресурсів знижує конкурентні переваги такого 
підприємства в кризових умовах. Тому пропонуємо розглядати маркетинговий потен-
ціал як здатність та готовність маркетингової системи підприємства управляти попи-
том на товари чи послуги, що виробляє/пропонує підприємство, використовуючи 
при цьому складові маркетингового потенціалу: маркетингові внутрішні ресурси, 
можливості ринку та можливості маркетингового інструментарію [1]. 

Оцінювання маркетингового потенціалу підприємства має проводитися поетапно 
для коректнішого дослідження категорії, що оцінюється. Пропонується проводити 
весь процес збору та обробки даних для оцінювання маркетингового потенціалу підпри-
ємства в сім етапів: 

Поетапний процес оцінювання маркетингового потенціалу дає змогу зосередити 
особливу увагу керівництва на якісних показниках маркетингового потенціалу. Адже 
рівень маркетингового потенціалу залежить не лише від кількості, але й від якості 
його складових, їх ефективного використання та збалансованості [2]. Оцінити 
маркетинговий потенціал можливо лише за умови, що керівництво має чітке уявлення 
про його структуру та розуміє схему взаємодії всіх елементів та їхніх характеристик. 
Як видно з рис. 1, на 4-му етапі формуються всі показники необхідні для оцінювання 
складових 1-го і 2-го рівнів маркетингового потенціалу. За допомогою цього етапу 

Рис. 1. Етапи оцінювання маркетингового потенціалу підприємства 
Джерело: складено Лисенком К.М. 
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підприємство має змогу більш глибоко та комплексно оцінити маркетинговий 
потенціал підприємства. Оскільки більшість розрахунків будуть проводитися на основі 
оцінок експертів, пропонується використовувати 10-ти бальну оціночну шкалу для 
елементів складових 1-го та 2-го рівнів. 

Розглянемо докладніше складову 1-го рівня маркетингового потенціалу — 
потенціал внутрішніх маркетингових ресурсів, який складається з таких 
складових: потенціалу маркетингової інформаційної системи, потенціалу інших 
нематеріальних ресурсів, інноваційного потенціалу маркетингу, потенціалу 
маркетингового персоналу [1]. Схематично процес оцінювання маркетингових 
внутрішніх ресурсів подано на рис. 2. 

- . = 

= Ё S £ s и 
•і™ IS З S 

Оцінка рівня потенціалу 
маркетингової інформаційної 

системи 

КМП 
Пмс=ЕРВ.х К )х ) 

Оцінка рівня потенціалу 
маркетингового персоналу 

а я IS Пмп
 f ( П ' П ' ПП пр ' ПП ус ̂  

1=1 

Оцінка рівня потенціалу 
інших нематеріальних 

ресурсів 

Оцінка рівня інноваційного 
потенціалу маркетингу 

П = f (ПіПг-Пn) 

Рис. 2. Оцінювання рівня потенціалу маркетингових внутрішніх ресурсів 

Потенціал маркетингової інформаційної системи (МІС) необхідно оцінювати 
шляхом проведення опитування експертів за традиційними складовими МІС. В 
класичному варіанті МІС складається з чотирьох блоків-підсистем: внутрішньої 
звітності; збору поточної зовнішньої маркетингової інформації; маркетингових 
досліджень; аналізу маркетингової інформації. 

Кожній блок-системі має бути присвоєна оцінка за 10-ти бальною шкалою, 
яка буде характеризувати рівень використання даної блок-підсистемі на конкретному 
підприємстві. Крім того, пропонується присвоїти кожній блок-підсистемі коефіцієнт 
вагомості. Вважаємо, що потенціал МІС прямо залежить від питомої ваги працівників 
маркетингового відділу, підключеного до загальної інформаційної бази підприємства, 
в загальній чисельності працівників управлінського персоналу, підключених до 
системи. Процес оцінювання маркетингової інформаційної системи має виглядати 
таким чином: 

їміс = Е ( р в . х К ) х ( ' і к Ї П ) , (1) 

i = 1, n 

де n — кількість елементів в структурі МІС; РВ. — оцінка рівня використання і-ої 
блок-підсистеми; К, — коефіцієнт вагомості і-ої блок-підсистеми; КМП — чисельність 
маркетингового персоналу, що працює в єдиній інформаційній системі підприємства; 
ЗКП — загальна чисельність персоналу підприємства, що працює в єдиній 
інформаційній системі. 

Розглянемо оцінювання потенціалу інших нематеріальних маркетингових 
ресурсів та інноваційного потенціалу маркетингу підприємства. Оцінці нематеріальних 
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активів зазвичай приділяють мало уваги, сприймаючи їх як доповнення або 
другорядну складову. Проте нематеріальні складові відіграють не менш важливу 
роль, як і всі інші складові. До інших нематеріальних складових маркетингового 
потенціалу належать: потенціал нематеріальних маркетингових ресурсів підприємства 
(бренд, імідж, торгова марка тощо); часові ресурси; просторові ресурси тощо [1]. 
Схиляємося до думки, що серед складових інноваційного потенціалу маркетингу 
необхідно виокремити: потенціал розроблення нових товарів/торгових марок; потенціал 
освоєння нових джерел постачання; потенціал розроблення нових послуг/сервісів 
тощо. Оскільки дати чітку кількісну оцінку нематеріальних активів дуже складно, 
адже кожне підприємство має свою специфіку, процес оцінювання потенціалу інших 
нематеріальних ресурсів, інноваційного потенціалу маркетингу та складових 
потенціалу маркетингового інструментарію (потенціал інших маркетингових 
інструментів, потенціал маркетинг-міксу, аналітичний потенціал), необхідно 
проводити в три етапи. Перший етап — виокремлення індивідуальних показників 
для оцінювання кожної складової, другий етап — визначення рівня потенціалу 
кожного виокремленого показника методом експертних оцінок, третій — розрахунок 
рівня потенціалу інших нематеріальних ресурсів, рівня інноваційного потенціалу 
маркетингу, потенціалу інших маркетингових інструментів за допомогою показників, 
визначених на першому рівні. Математично такий розрахунок для інноваційного 
потенціалу маркетингу, потенціалу інших нематеріальних ресурсів може бути поданий 
у вигляді формули (2): 

П =f ШиПі-Пп), (2) 

де Я — інноваційний потенціал маркетингу або потенціал інших нематеріальних 
ресурсів або потенціал інших маркетингових інструментів, або потенціал маркетинг-
міксу, або аналітичного потенціалу, Я, — оцінка потенціалу і-го показника оцінювання 

складових маркетингового потенціалу, і = 1, п . 
Процес оцінювання потенціалу маркетингового персоналу (Пмп), на наш погляд, 

необхідно проводити на основі запропонованої вченими Адєєвою Т.О. та Костенко О.П. 
методики, тобто у вигляді функції потенціалів кваліфікації персоналу Шхд), досвіду 
персоналу професійного розвитку (Ппр) та управлінської структури (Я,,) [4]: 

nm=.f (Я кв> ПдпУ Ппр, ТІ ус) (3) 

Погоджуємося з вченими, що оцінювання складових потенціалу маркетингового 
персоналу необхідно проводити за допомогою експертної оцінки. В якості експертів 
пропонується використовувати керівників суміжних відділів підприємства (виробничий, 
фінансовий відділи, відділ кадрів тощо), а також експертів з активних посередників і 
постачальників підприємства. Широке коло експертів дасть змогу забезпечити 
отримання точніших результатів оцінювання потенціалу маркетингового персоналу. 

У підсумку потенціал маркетингових внутрішніх ресурсів (П^) підприємства 
пропонуємо обчислювати, використовуючи метод декомпозиції: 

Пмвр - Пшс х Кміс + Пмп х Кмп + Пінр х Кіпр + Піж Х Кім (4) 
де, Пміс — потенціал маркетингової інформаційної системи, Кяіс — коефіцієнт 
вагомості МІС в структурі складової, Пмп — потенціал маркетингового персоналу, 
Кяп — коефіцієнт вагомості маркетингового персоналу в структурі складової; П — 
потенціал інших нематеріальних ресурсів, К — коефіцієнт вагомості інших 
нематеріальних ресурсів в структурі складової, Пія — інноваційний потенціал 
маркетингу підприємства, К^ — коефіцієнт вагомості інноваційного потенціалу 
маркетингу підприємства в структурі складової. 
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Розглянемо потенціал складової 1-го рівня маркетингового потенціалу — ринкові 
можливості, що складається з таких елементів: потенціал ринку, потенціалу інших 
ринкових можливостей, поведінки конкурентів. Оцінювання потенціалу ринкових 
можливостей дає цілісне уявлення про місткість ринку, динаміку його розвитку, рівень 
цін, конкурентне середовище, перспективні для підприємства ніші та товари, загальну 
кон'юнктуру ринку та можливості виходу на нього. Дану складову можна оцінити за 
допомогою виокремлення показників процесу оцінювання та їх вагомості в структурі 
потенціалу ринкових можливостей (Прм). Оцінку показників (П.) та коефіцієнтів вагомості 
(КВ() пропонується проводити методом опитування експертів. Для визначення рівня 
потенціалу ринкових можливостей варто використовувати декомпозиційний метод: 

з 

Прм = £ (Пі х КВі) (5) 

і = 1, п 
де п — кількість показників оцінювання потенціалу ринкових можливостей. 

Оцінювання маркетингового потенціалу підприємства (МПП) рекомендовано 
здійснювати за формулою (6): п 

МПП . (6) 
і-1 

де П( — і-ий елемент маркетингового потенціалу підприємства (потенціал 
маркетингових внутрішніх ресурсів, потенціал ринкових можливостей, потенціал 
маркетингового інструментарію підприємства), К, — коефіцієнт вагомості і-го 
показника в структурі маркетингового потенціалу підприємства. 

Запропонований метод дозволяє визначити залежність маркетингового 
потенціалу від кожного з елементів, що входять до його складу. Відмітимо залежність 
наведеного методичного підходу від точності визначення експертами коефіцієнту 
вагомості, тому серед експертів мають бути присутні висококомпетентні особи (керів-
ники структурних підрозділів, співробітники з великим досвідом роботи на даному 
підприємстві, представники посередників, постачальників, за необхідності — спо-
живачі товарів підприємства). 

Висновки. Отже, результати дослідження показали, що якісне оцінювання 
маркетингового потенціалу підприємства дає змогу керівництву точніше управляти 
ним як системою. Використання результатів оцінки окремих складових 
маркетингового потенціалу дає змогу уникнути багатьох проблем, що можуть 
виникнути на підприємстві в процесі регулювання маркетингових ресурсів, які прямо 
впливають на економічне становище підприємства. 
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which are necessary to carry out the evaluation of market possibilities potential, that 
gives an opportunity to form an integral idea about the capacity of market, dynamics of 
its development, standard of prices, competition environment, perspective of the enterprise 
niches and commodities as well as general state of affairs of the market and its 
possibilities. The basic constituents of innovative potential of marketing are distinguished, 
in particular, potential development of new commodities and trademarks; potential 
expanding of new sources of supply; potential of development of new services and so on. 
The stages of evaluation process of other potential non-material resources, innovative 
potential of marketing and constituents of marketing tool potential (potential of other 
marketing instruments, potential of marketing marketing-mix, analytical potential) 
are described. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

УДК 338.439:664.6 

О.В. Кравченко 
Черкаський державний 
технологічний університет 

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ 
ТА РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНИХ 
ФОРМУВАНЬ В ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

Розглянуто передумови створення та тенденції розвитку интеграційних 
формувань у хлібопекарській промисловості України (економічні, техніко-
технологічні, соціально-демографічні і політичні). Охарактеризовано групи чинників 
впливу на інтеграційні формування. Розглянуто види інтеграції та її організаційно-
правові форми. Обґрунтована доцільність побудови інтеграційних структур з 
урахуванням інтересів всіх учасників об'єднань на регіональному рівні. Для 
обґрунтування основних висновків проведено глибокий аналіз стану хлібопекарської 
промисловості та визначені основні напрями її розвитку. 

Ключові слова: інтеграція, інтеграційні структури, інтеграційні об'єднання, 
хлібопекарська промисловість. 

Хлібопекарська промисловість є однією з приоритетних галузей національної 
економіки. Від її розвитку залежить продовольча безпека держави, рівень і якість 
життя населення. Сучасний розвиток хлібопекарської промисловості в Україні 
характеризується зниженням обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів, 
посиленням конкуренції між підприємствами, які є виробниками даної продукції, 
уповільненням розвитку техніки та технологій, неповним використанням виробничих 
потужностей підприємств, дефіцитом оборотних коштів підприємств, плинністю 
кадрів та погіршенням якості виробів. 

Ключовим елементом вирішення ситуації, що на сьогодні спостерігається у 
хлібопекарській промисловості є розвиток інтеграційних процесів в галузі. 
Формування інтегрованих структур дасть можливість підприємствам, учасникам 
інтеграції, підвищувати техніко-технологічний рівень виробництва, розширювати 
асортимент, підвищувати якість хлібобулочної продукції та посилювати свою 
конкурентоспроможність. 

Отже, розробка та впровадження ефективних форм інтеграції хлібопекарських 
підприємств із підприємствами виробниками зерна і борошна, підприємствами сфери 
заготовок і переробки, фінансово-кредитними організаціями та установами на основі 
взаємовигідного механізму економічних взаємовідносин набуває особливої 
актуальності. 

Дослідженню інтеграційних процесів у харчовій промисловості присвячено 
значну кількість праць вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів: В.Г. Андрійчук, 
Г.Д. Антонов, Н.С. Скопенко, Л. Ярема, В.М. Яценко та інші. Проте, окремі аспекти 
розвитку хлібопекарської промисловості у складі агропромислового комплексу, 
конкурентні переваги утворення та функціонування інтегрованих структур в умовах 
нестійкого ринкового середовища з врахуванням особливостей галузі потребують 
подальшого вивчення. 

Мета статті — дослідження передумов становлення інтегрованих формувань 
та тенденцій розвитку інтеграційних процесів в хлібопекарській промисловості. 

Стан хлібопекарської промисловості України характеризується щорічним 
скороченням виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Так, за даними 
Держкомстату [3], в 2010 р. в Україні було вироблено 1807 тис. тон хліба та 
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хлібобулочних виробів, що в 1,3 рази нижче, порівняно з 2003 р. У зв'язку з цим 
сучасний стан хлібопекарських підприємств України відмічається низьким рівнем 
рентабельності та ефективності, високим ступенем зносу основних засобів та низьким 
рівнем техніко-технологічного розвитку виробництва. Створення інтегрованих 
структур є одним із основних напрямів підвищення ефективності діяльності 
хлібопекарських підприємств, подолання кризи в галузі, відродження та економічного 
розвитку хлібопекарської промисловості. 

Інтеграція — процес поєднання суб'єктами ринкових відносин активів в 
рамках єдиного процесу з утворенням або без утворення нової одиниці господарю-
вання. Здійснюючи спільну діяльність підприємства отримують низку переваг за 
рахунок обміну інформацією та зниження ризиків прийняття рішень. Інтеграція 
дозволяє підприємствам зміцнювати позиції на ринку шляхом об'єднання ресурсів 
та диверсифікації діяльності, оптимізації витрат і організації технологічного процесу, 
корпоративного управління, просування та підтримки товару для досягнення 
оптимальної економії та підвищення рентабельності, зменшення ризиків та отримання 
гарантованого доступу на цільові ринки. 

Вивчення стану хлібопекарської промисловості України дозволяє визначити 
передумови розвитку інтеграційних процесів в галузі (рис.1), як і полягають 
насамперед у скороченні виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Але з іншого 
боку, стимулюючи об'єднання підприємств та структурну перебудову виробництва, 
позитивно впливають на розвиток галузі. 

Процес формування інтегрованих структур спрямовано на створення 
сприятливих умов для безперебійного забезпечення населення високоякісними і 
відносно дешевими хлібобулочними виробами із власної сировини. 

Передумови розвитку інтеграційних процесів у хлібопекарській промисловості 
ромисловості 
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Рис. 1. Передумови розвитку інтеграційних процесів 
в хлібопекарській промисловості України. 
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Економічна сутність інтеграції полягає в синергетичному ефекті, коли об'єднання 
компаній дає більш високі фінансово-економічні результати, ніж окремо діючі. 

На сьогодні основними напрямами інтеграційних процесів в хлібопекарській 
промисловості України є горизонтальні та вертикальні формування. 

Горизонтальна інтеграція це «об'єднання підприємств, налагодження тісної 
взаємодії між ними «по горизонталі» (у межах однієї галузі), з врахуванням спільної 
діяльності підприємств, що випускають однорідну продукцію та застосовують подібні 
технології» [4,с.53]. Забезпечує поглиблення спеціалізації окремих ланок єдиного 
технологічного процесу, зниження витрат виробництва. Недоліком горизонтальної 
інтеграції є контроль з боку державних антимонопольних органів. 

Вертикальна інтеграція -виробниче та організаційне об'єднання, кооперація, 
взаємодія підприємств яким притаманний повний цикл виробництва. Основними 
організаційно-господарськими формами повної вертикальної інтеграції, в яких 
відбувається технологічне, економічне і організаційне злиття промисловості та сільського 
господарства, є агропромислові підприємства, об'єднання, агрофірми та ін. діяльність 
яких передбачає високий ступінь централізації управлінських функцій та єдине 
керівництво сільськогосподарськими, переробними і обслуговуючими підрозділами. 

Хлібопекарські підприємства, у складі вертикально-інтегрованої структури, 
матимуть низку переваг до основних з яких можна віднести наступні: 

- економію трансакційних витрат; 
- зниження собівартості продукції; 
- оптимізацію інформаційного обміну між суб'єктами; 
- запобігання дефіциту та підвищення якості сировини; 
- зростання бар'єрів входу; 
- посилення позиції на ринку. 
Але тут слід зазначити, що побудова вертикально-інтегрованої структури 

вимагає значних довгострокових інвестиційних вкладень, що може обмежити 
мобільність ресурсів на тривалий термін та поставити під загрозу фінансовий стан 
інтегрованого об'єднання у випадку скорочення попиту на його продукцію. Прикладом 
ефективної вертикальної структури в хлібопекарській галузі є ЗАТ «Холдинг«ТіС», 
група компаній «Укрзернопром» та ЗАТ «Хліб Києва». 

Основними мотивами інтеграційних процесів в хлібопекарській промисловості 
є збільшення частки на ринку хліба та хлібобулочних виробів, усунення конкурентів, 
придбання новітніх технологій та освоєння нових ніш в хлібопекарному бізнесі, а 
також забезпечення гарантованого ринку збуту сировини для виробництва 
хлібобулочної продукції. 

Результати діяльності вже інтегрованих підприємств виражаються у оснащенні 
хлібозаводів новим обладнанням, спеціалізації , кооперації та концентрації 
виробництва, отриманні доступу до новітніх технологій виробництва та нових методів 
управління підприємством, залученні додаткових фінансових та матеріальних 
ресурсів, підвищення кваліфікації кадрів та якості продукції. 

Таким чином сучасний етап розвитку інтеграційних процесів характеризується 
консолідацією хлібопекарських підприємств у великі холдинги та асоціації. За даними 
дослідження, проведеного фахівцями ПАТ «Концерн Хлібпром» [5] на сьогодні в 
хлібопекарській промисловості сконцентровано шість найбільших хлібних холдингів 
(табл.1), як і виробляють подібну продукцію та контролюють ринок хліба та 
хлібобулочних виробів відповідних регіонів, їх частка на ринку складає 47,6%. В 2009 
році більше 50% хлібобулочних виробів в Україні було вироблено вказаними 
холдингами, 30,2% ринку належить трьом найбільшим компаніям. 

Найбільшими виробниками хліба та хлібобулочних виробів в Україні є 
компанії, що контролюють майже половину ринку, кожна з яких концентрує 
виробничі потужності у певному регіоні. Так, однією з найбільших компаній є «Хліб 
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Києва», яка підтримується столичною владою та займає 91 % київського ринку і 
13,5% — національного. Столичний ринок також наповнюється за рахунок продукції 
компаній «Хлібні інвестиції» (найрозгалуженіший холдинг, до складу якого входять 
заводи у багатьох обласних центрах), а також ЗАТ «Укрзернопром» (основні потужності 
зосереджено у північному-східному регіоні). Південь України охоплює холдинг «Т і 
С», західні області — ПАТ «Концерн «Хлібпром». До порівняно невеликих компаній 
належать такі підприємства як ВАТ «Коровай», ТОВ «Агросервіс 2000». Решта 
компаній (45,5 % українського ринку) є досить дрібними та зосереджені на 
виробництві продукції для окремих населених пунктів або районів. 

Таблиця 1. Структура ринку хліба та хлібобулочних виробів України 

Учасники ринку Частка ринку, % 
1. Хліб Києва 13,5 
2. Донбасхліб 10,5 
3. Холдинг «ТиС» 6,2 
4. Хлібні інвестиції 5,9 
5. Хлібпром 5,8 
6. Укрзернопром 5,7 
7. ВАТ «Коровай» 4,0 
8. ТОВ «Агросервіс 2000» 2,9 
9. Інші виробники 45,5 

Джерело: ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Найбільші хлібозаводи займають, зазвичай, не більше ніж 3% ринку, що 
пов'язано з нетривалим терміном реалізації продукції, внаслідок чого виробники 
можуть продавати хлібобулочні вироби тільки у своєму регіоні — географічне 
розширення реалізації збільшує транспортні витрати, а отже, і собівартість продукції, 
а також знижує якість продукції, що робить її менш конкурентоспроможною, 
порівняно з місцевою. Серед хлібозаводів можна виділити «Київхліб» (Хлібокомбінати 
№ 10, 11 — м. Київ), «Одеський Коровай» (Одеська обл.), «Вінницяхліб», ПАТ 
«Концерн «Хлібпром» (Вінницька обл.), «Черкасихліб» (Черкаська обл.), «Хліб» 
(Дніпропетровська обл.) та «Хлібзавод «Салтівський» (Харківська обл.). 

На регіональному рівні інтеграція являє собою процес створення різних 
інтегрованих об'єднань за участю сільськогосподарських, переробних, торгівельно-
збутових, обслуговуючих підприємств і організацій. 

Необхідність об'єднання підприємств системи хлібопродуктів пов'язана зі 
специфікою виробництва борошна, хліба і хлібобулочних виробів, що полягає у 
сильній залежності їх обсягів від якості та кількості вирощеного зерна. 

Ситуація, що на сьогодні має місце на ринку зерна і хлібопродуктів потребує 
здійснення заходів щодо формування нової організаційно-економічної структури з метою 
організаційного об'єднання всіх учасників технологічного ланцюжка у цілісну 
економічну систему, задоволення попиту на сировину (зерно, борошно), побудови стійких 
та довготривалих економічних зв'язків між підприємствами, залучення інвестицій. 

Отже, перспективною формою інтеграції в масштабах області може стати 
міжгалузева інтегрована агропромислова компанія, до складу якої на добровільній 
основі увійдуть виробники зерна, хлібозаводи, зернопереробні, агросервісні та інші 
підприємства і організації системи хлібопродуктів (рис. 2). 

Створення та функціонування такої інтегрованої системи позитивно 
позначиться на вирішенні соціально-економічних проблем регіону. 
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Рис.2. Модель інтегрованої міжгалузевої агропромислової компанії. 

Формування та здійснення діяльності інтегрованого об'єднання сприятиме 
зміцненню соціально-економічного потенціалу регіону, отже, має відбуватися за сприяння 
місцевої адміністрації. Регіональні органи управління отримають додаткові надходження 
до регіонального бюджету у вигляді податків, збільшення пропозиції робочих місць, 
підвищення рівня життя населення та покращення якості соціального забезпечення. 

Участь в інтеграції фінансово-кредитних установ сприятиме розширенню кола 
їх постійних клієнтів, наданню можливості вибору пріоритетних напрямків вкладення 
фінансових ресурсів, підвищенню іміджу банку. 

Зацікавленість сільськогосподарських підприємств — виробників продовольчого 
зерна у входженні до інтегрованого формування пояснюється тим, що вони отримують 
гарантований ринок збуту своєї продукції та взаємовигідні ціни. Сільськогосподарські 
підприємства — діючи у структурі інтеграційного формування отримають можливості 
ефективного розвитку, отримання інвестиційних коштів, відновлення техніки та 
посівних площ. 

Переробні підприємства шляхом входження до інтегрованої структури 
отримають можливість вирішення проблеми забезпеченості сировиною, розширення 
ринків збуту продукції та оновлення основних засобів. 

Функціонуючи в структурі інтегрованого об 'єднання хлібопекарські 
підприємства матимуть додаткові умови для розширення власного виробництва, 
налагодження нових каналів реалізації власної продукції і підвищення попиту на 
продукцію, мінімізацію виробничих ризиків. 

З допомогою науково-дослідних організацій підприємства-учасники в межах 
об'єднання зможуть удосконалювати виробничу діяльність та ефективно розвиватися. 
Науковий підхід щодо організації виробництва зерна, борошна, хліба та хлібобулочних 
виробів сприятиме переорієнтації технологічного процесу, його наближенню до світових 
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стандартів. Крім того, досягнення високого технічного рівня неможливо без наявності 
кваліфікованих кадрів. Застосування досягнень науково-технічного прогресу надасть 
можливість підвищенню ефективності підприємств у складі групи, що дозволить 
вивільнити додаткові кошти та спрямувати їх на фінансування наукової бази галузі. 

Діяльність консультаційно-маркетингової служби дозволить координувати рух 
товарних потоків через оптимізацію процесу постачання, виробництва і реалізації, 
здійснювати заходи щодо стимулювання збуту, надавати виробникам інформацію 
щодо ситуації на ринку з метою зниження ризиків прийняття рішень. 

Висновки. Розвиток та формування інтегрованих об'єднань в хлібопекарській 
промисловості є одним із найважливіших напрямів розвитку галузі. Економічні 
відносини в рамках інтегрованого формування, побудовані на принципах консолідації 
всіх учасників та забезпечення повноти циклу «виробництво сировини — переробка — 
виробництво кінцевої продукції — реалізація», сприятимуть зростанню конкуренто-
спроможності, збільшенню обсягів виробництва продукції, підвищенню ефективності 
діяльності кожної ланки інтегрованої системи та розширенню можливостей для 
інноваційного розвитку підприємств хлібопекарської промисловості, зернопереробних 
і заготівельних підприємств та виробників сільськогосподарської сировини регіону. 
Розвиток в такому напрямі надасть можливість налагодити міцні та взаємовигідні 
зв'язки між виробниками, а також сприятиме покращенню взаємовідносин між 
підприємствами та регіональними органами влади. 

Формування господарського регіонального комплексу і створення на його базі 
структури у вигляді інтегрованої міжгалузевої агропромислової компанії дозволить 
досягти значного підвищення ефективності та стійкості економіки регіону, що є 
основою забезпечення економічного розвитку та стабільності держави. 
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(экономические, технико-технологические, социально-демографические и полити-
ческие). Рассмотрены виды интеграции и ее организационно-правовые формы. Обосно-
ванна целесообразность построения интегрированных структур с учетом 
интересов всех участников на региональном уровне. Для обоснования основных 
выводов проведен углубленный анализ состояния хлебопекарной промышленности 
и определены основные направления ее развития. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированные структуры, интегрированные 
объединения, хлебопекарная промышленность. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ 
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Формування інтегрованих структур пов'язано з різними видами ризиків, які 
мають свою специфіку виникнення, прояву, аналізу, оцінки та управління. Пропо-
нується розглядати ризики відповідно до рівня їх виникнення (мікро-, мезо- та 
макрорівень). Наведена класифікація ризиків інтеграційного процесу дозволяє виділити 
різновиди ризику, на які компанія має безпосередній вплив, та які є нерегульованими з 
боку суб'єктів господарювання, проте потребують аналізу та врахування при 
прийнятті обґрунтованих управлінських рішень щодо доцільності інтеграції. 

Ключові слова: інтеграція, інтеграційна діяльність, інтеграційний процес, 
ризик, ризик-менеджмент 

Однією із особливостей розвитку світового господарства на сучасному етапі є 
формування різноманітних міжгалузевих комплексів на основі об'єднання тех-
нологічних стадій виготовлення, переробки, збуту та реалізації готової продукції на 
засадах інтеграції в різних формах її прояву. 

Більшість управлінських рішень щодо формування нових інтегрованих струк-
тур приймаються в умовах ризику, що обумовлено динамічністю та відкритістю 
економічного середовища, багатогранністю інтеграційних процесів, складністю 
зв'язків між елементами ринкового механізму. Це ставить суб'єктів господарювання 
перед необхідністю ідентифікації основних чинників ризикових подій, своєчасного 
прогнозування їх дії, передбачення напрямів впливу з метою розроблення та 
застосування відповідних коригуючих дій в процесі проведення інтеграції. 

Наукова та прикладна проблематика ризик-менеджменту отримала розвиток 
в наукових розробках багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців: А. Альгіна, І. Ба-
лабанова, В. Вітлінського, В. Гранатурова, С. Ілляшенко, Г. Клейнера, В. Кравченко, 
В. Москвина, А. Мура, О. Соскіна, А. Старостіної, О. Устенка, Є. Уткіна, К. Хлар-
дена М. Хохлова, О. Шапкина, А. Штефанича, В. Юрчишина, О. Ястремського, та 
інших, праці яких присвячені дослідженню сутності ризику підприємницької діяль-
ності, визначенню факторів і причин його виникнення, характеристиці методів оцінки 
та регулювання ступеня ризику [1-6]. 

Складність та специфічність інтеграційних процесів вимагає поглиблення 
теоретичних і практичних доробок щодо визначення, аналізу та врахування ризику 
при плануванні та реалізації інтеграційної стратегії. 

Метою статті є визначення основних видів ризику, що супроводжують 
інтеграційний процес та потребують комплексного аналізу та врахування при прийнятті 
обґрунтованих управлінських рішень щодо доцільності інтеграції. 

Успішність інтеграції компаній пов'язана з високою невизначеністю та ризи-
ком, оскільки момент ухвалення рішення щодо інтеграції та отримання результату 
інтеграційної діяльності відстрочені в часі, а витрати на реалізацію інтеграційного 
проекту та поглинання підприємств дуже високі. Неповні облік та врахування ризиків 
при ухваленні рішень призводять до провалу інтеграційних проектів та значних 
фінансових втрат підприємств, що є ініціаторами інтеграції. Від розуміння причин 
© Т.Л. Мостенська, Н.С. Скопенко, 2012 
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і механізмів дії інтеграційних ризиків, а також розробки заходів щодо управління 
ними залежить ефективність інтеграції, що реалізовується в умовах складного, 
динамічного та невизначеного середовища. 

Враховуючі особливості та багатоетапність інтеграційного процесу підприємств 
агропромислового комплексу, запропоновано наступне визначення інтеграційних 
ризиків. Інтеграційні ризики — це сукупність ризиків, які формуються на різних 
рівнях (мікро-, мезо-, макрорівень) та пов'язані з реалізацією інтеграційного процесу 
на всіх стадіях, що обтяжені можливістю виникнення несприятливих наслідків 
(упущених вигод) або одержання додаткового ефекту, у порівнянні з очікуваним 
результатом, зумовлених об'єктивно-суб'єктивними чинниками та багатоваріантністю 
можливих рішень в ситуації неповної або неточної інформації з урахуванням впливу 
непередбачуваних факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ як результату 
їх мінливості та індетермінованості. 

Інтеграційна діяльність — формування нових інтегрованих структур пов'язана 
з різними видами ризиків, які мають свою специфіку виникнення, прояву, аналізу, 
оцінки та управління. Для прийняття оптимальних управлінських рішень за умов 
невизначеності майбутніх результатів потрібно розглядати особливість та своєрідність 
різновидів ризику, враховувати вірогідність критичних ситуацій, які впливають на 
ступінь ризику, що зумовлює необхідність здійснення повного та ґрунтовного аналізу 
ризику. 

Адекватна оцінка ризику передбачає його системний аналіз, який здійснюється 
в основному з урахуванням кількісних характеристик, але в тісному взаємозв'язку з 
їх якісною визначеністю. Головною задачею оцінки ризиків є визначення можливих 
видів ризиків, а також факторів, що впливають на їх рівень [4]. 

В якості вирішальних критеріїв визначення факторів ризику виділяють: 
джерело виникнення (зовнішні та внутрішні фактори); ступінь впливу (фактори прямої 
та непрямої дії); характер регулювання (фактори, що регулюються, не регулюються, 
важко регулюються). Необхідно зазначити, що дія багатьох факторів має 
суперечливий характер, крім того, врахувати все різноманіття чинників зовнішнього 
та внутрішнього середовища важко. 

Першим кроком ідентифікації ризиків є конкретизація якісної складової в 
його оцінці. Для побудови узагальненої моделі оцінки ризику найбільш зручна 
ієрархічна класифікація ризиків за видами та рівнями (мікро-, мезо-, макрорівень) 
виникнення. Така класифікація дозволяє розглянути окремі види ризику в моделі 
оцінки з урахуванням характеру їх впливу на формування, розвиток та діяльність 
інтегрованої структури в цілому. 

За характером дії ризики поділяються на прості (елементарні) та складні. 
Прості ризики визначаються повним переліком непересічних подій, тобто кожний із 
них розглядається як незалежний від інших. Складні ризики є композицією 
елементарних ризиків. Види ризику, що формують загальний ризик на макро-, 
мезо- і макрорівні, вважаються складними, різновиди ризику, що стоять в ієрархії 
нижче, — простими. 

Значний ступінь невизначеності процесу формування інтегрованих структур 
обумовлений рядом чинників: відсутністю повної достовірної інформації (про стан та 
тенденції розвитку зовнішнього середовища функціонування; інвестиційну 
привабливість цільових компаній; фінансову спроможність компанії-інтегратора), 
наявністю різноспрямованих тенденцій (на ринку в цілому; дисбаланс економічних 
інтересів, характерний для продавців і покупців; відмінність в стратегіях поведінки 
компанії-інтегратора та компанії-мети), елементами випадковості тощо. Це зумовлює 
необхідність врахування впливу окремих факторів на загальний ризик інтеграційного 
процесу для прийняття обґрунтованих рішень в умовах нечіткої (імовірнісної) 
інформації. 
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В умовах неповної, неточної та суперечливої інформації доцільно проводити 
виділення елементарних ризиків за наступною схемою: сутність ризику ^ можливі 
наслідки ^ чинники (фактори) ризику. Для кожного з елементарних ризиків 
формують структуру (модель), що поєднує фактори ризику (атрибути структури) та 
можливі наслідки впливу їх різних комбінацій. Ці моделі можуть бути реалізовані у 
вигляді дерева рішень, таблиць, сукупності правил логічного висновку [1]. 

В системі аналізу й ефективного управління ризиками інтеграційного процесу 
важливе місце займає їх класифікація, тобто розподіл ризиків на групи за основними 
ознаками та критеріями. Науково обґрунтована класифікація ризиків повинна чітко 
визначити місце кожного ризику в загальній схемі, мати практичне використання, 
відображати певну сторону сутнісної характеристики ризику та запровадити заходи 
щодо його уникнення або зменшення. 

Проте, при здійсненні класифікації ризиків, які супроводжують інтеграційні 
процеси, формування та розвиток інтегрованих структур, необхідно враховувати, 
що одні й ті ж самі фактори можуть впливати на зростання чи зменшення різних 
видів ризику; ризики, що входять в одну з класифікаційних груп, можуть включати 
ризики інших класифікаційних груп і, у той же час, самі можуть входити як складові 
в інші класифікаційні групи; один і той же вид ризику, залежно від конкретних 
умов, може розглядатися і як зовнішній, і як внутрішній. 

Кожен вид ризику треба детально проаналізувати, змоделювати, розкласти 
на елементи, що дозволить певною мірою зменшити невизначеність ситуації при 
прийнятті відповідного рішення щодо доцільності інтеграції, формування та/або 
розвитку інтегрованої структури. Нами пропонується розглядати ризики відповідно 
до рівня їх виникнення, це дозволить, по-перше, включити в систему ризиків 
загальнодержавні ризики (загальнодержавні ризики або ризики країни), по-друге, 
у запропонованій структурі існує можливість виділити ті ризики, на які компанія 
має безпосередній вплив, і ті, які є нерегульованими з боку суб'єктів господарювання, 
проте потребують аналізу та врахування при прийнятті обґрунтованих управлінських 
рішень щодо доцільності інтеграції. 

З позиції авторів, враховуючи складність внутрішніх механізмів інтеграції 
суб'єктів господарювання та ознаки окремих видів ризику, запропоновано наступну 
класифікацію ризиків інтеграційного процесу, що наведена на рис. 1. 

Запропонована класифікація за видовими проявами ризику враховує комплексний 
характер інтеграції, наявність декількох суб'єктів інтеграційних процесів, складні зв'язки 
між видами ризику на основі подібності елементів поділу та дозволяє комплексно 
згрупувати види ризиків за обраними критеріями, які найчастіше викликають негативні 
наслідки в процесі формування інтегрованих структур. 

Дана класифікація дає можливість виокремити фактори ризику з метою їх 
ґрунтовного всебічного аналізу та визначити структуру ризику інтеграційного процесу. 

Мінливість та невизначеність економічної, політичної та соціальної ситуацій 
країни обумовлюють необхідність оцінки та врахування зовнішніх ризиків для 
планування ефективної інтеграції підприємств. 

Ризик, який виникає на макрорівні, відноситься до країнового ризику 
(загальнодержавного ризику країни) та визначає умови розвитку країни за обмежених 
можливостей маневру ресурсами [2, с. 24; 3; 5]. Загальнодержавний ризик країни 
безпосередньо впливає на інвестиційну та інноваційну активність підприємств та 
визначає вибір стратегічного напрямку підприємницької діяльності. Ці види ризику 
актуальні для всіх учасників ринкової взаємодії та залежать від політичної, економічної 
та соціальної стабільності країни, де функціонує підприємство. 

На нашу думку, ризик країни при визначенні можливості та ризикованості 
проведення інтеграції потребує аналізу за наступними основними видами ризику: 
економічний, фіскально-монетарний, соціально-політичний. 

Економічний ризик країни являє собою сукупність можливостей та загроз 
забезпечення національним господарством економічної рівноваги з урахуванням 
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Рис. 1. Класифікація різновидів ризику інтеграційного процесу 

динаміки валового внутрішнього продукту та національного доходу, зміни сукупного 
попиту, платоспроможності населення, ступеня державного втручання в розвиток 
економіки та протекціонізму. 

При визначенні рівня економічного ризику країни найбільш впливовими є 
наступні фактори: ефективність економіки, що розраховується, виходячи з 
прогнозованої середньорічної зміни ВНП держави; рівень кредитоспроможності країни; 
рівень заборгованості, що розраховується за даними Світового банку з урахуванням 
розміру заборгованості, якості її обслуговування, обсягу експорту, балансу зовніш-
ньоторговельного обороту тощо; доступність банківських кредитів, короткострокового 
та довгострокового позикового капіталу; ефективність економічної політики, що 
проводиться урядом тощо. Крім того, на результати підприємницької діяльності 
здійснює вплив державна політика щодо зовнішньоекономічної діяльності: торгове 
та валютне регулювання, квотування, ліцензування, митна політика тощо. 

Соціально-політичний ризик відображає можливості впливу на стабільність 
країни геополітичних трансформацій, інших держав та міжнародних організацій, 
політичних та соціальних традицій, політичних партій, інтересів соціальних верств й 
груп населення. На його ступінь чинять вплив наступні фактори: стабільність державної 
влади, особливості державного устрою та законодавства; система державного управління 
(міра раціональності та ефективність побудови органів державного управління, міра 
координації та узгодженість дій органів управління, результативність державної 
системи контролю виконання законів і рішень, що приймаються, раціональність 
розподілу функцій органів державного управління, оперативність реакції органів 
державного управління на зміни в економічній ситуації); наявність етнічних та 
регіональних проблем; поляризацію інтересів різних соціальних груп тощо. 

Фіскально-монетарний ризик пов'язаний із невизначеністю, яка виникає як 
результат фінансової, бюджетної та фіскальної політики, що проводиться державою, 
діяльності Національного банку щодо регулювання грошової маси та курсу національної 
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валюти, змін податкового законодавства, національних і міжнародних фінансових криз. 
Чинники фіскально-монетарного ризику враховують рівень оподаткування, динаміку 
зростання доходів населення, зміни курсу національної валюти тощо. 

Для покращення фіскально-монетарної політики є необхідним формування 
справедливої, прозорої і стабільної податкової системи, перехід від фіскальної 
направленості до стимулюючої, з ефективним захистом українського виробника. Як 
зазначають фахівці, щодо напрямів подальших реформувань у бюджетно-податковій 
сфері необхідно ставити за мету, щоб реформи системи оподаткування не погіршували 
умови господарювання для суб'єктів підприємницької діяльності, які сумлінно 
виконують податкові зобов'язання за чинних умов, а з тим і гарантування узгодження 
всіх правових і регуляторних заходів з підприємницькою спільнотою [6, с. 12]. 

Проте, необхідно зазначити, що окремі заходи для покращення фіскально-
монетарної політики держави можуть призводити до негативних наслідків. Так, 
скорочення дефіциту бюджету та обмежуюча монетарна політика (з метою 
стримування інфляції) призводить до збільшення боргів із соціальних виплат та 
падіння доходів і добробуту населення; значні боргові (накопичені) виплати, замість 
приборкання, прискорюють інфляцію; застосування неінфляційного фінансування 
дефіцитів, що ґрунтується на випуску внутрішніх облігацій, часто короткострокових, 
підштовхує до створення піраміди облігацій, посилення ефекту витиснення інвестицій 
(у т.ч. внаслідок формування прибутковості, яка в рази перевищує інфляцію), 
стимулює приплив спекулятивного капіталу — з непередбачуваними наслідками 
(для валютного курсу та боргових витрат) у випадку обвалу піраміди [6, с. 3-4]. 

Для визначення впливу чинників ризику мезорівня та оцінки ступеня 
відповідності внутрішніх можливостей господарюючого суб'єкта стану зовнішнього 
середовища, проаналізуємо існуючи галузеві ризики — ризики мезорівня за 
наступними видами: соціально-демографічний ризик; адміністративно-законодавчий 
ризик; ринковий ризик; екологічний та природно-кліматичний ризик. 

Визначення зовнішніх ризиків мезорівня було здійснено у відповідності та з 
врахуванням особливостей: функціонування підприємств АПК в цілому та харчової 
промисловості, зокрема, протікання інтеграційних процесів у сучасних умовах, 
формування та розвитку інтегрованих структур. 

Соціально-демографічний ризик відображає ефективність формування та 
раціональне використання людського капіталу як продуктивного чинника розвитку 
та соціальну стабільність в галузі. На ступінь соціально-демографічного ризику 
найбільше впливають наступні фактори мезорівня: стабільність на ринку робочої 
сили; рівень освіти та кваліфікації населення; наявність робочої сили відповідної 
кваліфікації в даному регіоні; демографічна ситуація в країні; рівень безробіття; 
середньогалузевий рівень заробітної плати; політика управління трудовими 
ресурсами; соціальна інфраструктура; рівень соціальної відповідальності та 
соціального партнерства в галузі тощо. 

Ринковий ризик — невизначеність майбутнього фінансового результату у 
зв'язку з мінливістю впливу чинників, що визначають цей результат, тобто — це 
ймовірність втрат в умовах невизначених (випадкових) змін параметрів ринку та/ 
або зміни ринкових цін. 

Ринковий ризик може бути пов'язаний із ринковою кон'юнктурою (стан 
конкуренції, ступінь монополізації ринку, стадія життєвого циклу галузі та товару, 
сезонність виробництва, коливання попиту тощо), станом фінансового ринку 
(доступність фінансових інструментів, розвиток інфраструктури), ціновими 
параметрами товарів (рівень еластичності зі ціною, доходом, перехресної еластичності, 
методи ціноутворення, які переважають на ринку) тощо. 

Для фінансової складової ризик можна визначити як імовірність того, що 
вартість фінансового інструменту (або активу) буде змінюватися внаслідок змін 
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ринкових цін незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами, які притаманні 
конкретному типу цінних паперів (активу) чи їх емітенту, або факторами, які 
впливають на вартість всіх цінних паперів (активів) в обігу на ринку. 

Спектр чинників фінансової складової ризику значний — це несприятлива 
зміна процентних ставок, коливання ринкової вартості фінансових інструментів та 
активів, зміна курсів іноземних валют та/або дорогоцінних металів (валютних 
металів), зміни цінових індексів на товари або фондові активи, кореляція між різними 
параметрами ринку та мінливість (волатильність) цих параметрів тощо. 

Крім того, на ефективність інтеграційних процесів, доцільність створення та 
ефективність функціонування інтегрованих структур впливають наступні параметри 
ринкового середовища: частка державної власності в галузі; монополізація ринку; 
рівень концентрації виробництва; наявність ТНК в галузі; можливість розширення 
цільових ринків або сегментів; ступінь вхідних ринкових бар'єрів; кон'юнктура ринку; 
рівень конкуренції на ринку; наявність та можливість появи нових сильних 
конкурентів на ринку (у тому числі, іноземних); рівень цінової та нецінової 
конкуренції; рівень конкурентоспроможності продукції; рівень спеціалізації 
продукції; біржова кон'юнктура; стабільність курсу акцій компаній (інтегратора або 
компанії-мети) на ринку; ринкові позиції інтегратора та компанії-мети тощо. 

Адміністративно-законодавчий ризик характеризує ймовірність реалізації 
адміністративно-законодавчих обмежень господарської діяльності суб'єктів ринку, 
зміни в законодавстві. Чинники адміністративно-законодавчого ризику мезорівня 
включають: стабільність законодавства, що регламентує господарську діяльність; 
наявність нормативно-правової бази інтеграційної діяльності; дії органів державної 
влади та місцевого самоврядування щодо обмежень господарської діяльності ринкових 
суб'єктів; адміністративні дії влади; насильницьке звуження сфери товарно-грошових 
відносин; порушення (з боку державних органів) законів, що регламентують 
підприємницьку діяльність, перевищують встановлену компетенцію у взаємовідно-
синах із підприємством, необґрунтоване втручання в його виробничу, фінансову та 
комерційну діяльність; частка державної власності в галузі; законодавчі обмеження 
щодо рівня концентрації виробництва та консолідації земель сільськогосподарського 
призначення; відсутність законодавства щодо регулювання правових та економічних 
основ організації та функціонування ринку земель (відсутність ринку земель) тощо. 

В сучасних умовах господарювання та з урахуванням особливостей виробничого 
циклу в АПК все більшої уваги потребують екологічний та природно-кліматичний 
ризик — ймовірність незапланованої зміни кінцевого результату діяльності внаслідок 
несприятливих природно-кліматичних умов, прояви стихійних сил природи, 
виникнення кризових техногенних ситуацій або екологічної кризи. 

На екологічну безпеку та ступінь природно-кліматичного ризику чинять вплив 
наступні фактори: мінливість законодавства в частині вимог до навколишнього 
середовища; ймовірність виникнення надзвичайних і аварійних ситуацій; 
несприятливі природно-кліматичні умови для здійснення підприємницької діяльності 
(зміна клімату, зсуви ґрунту, посуха, землетрус), кліматичні катаклізми; ймовірність 
забруднення навколишнього середовища; якість та екологічність сировини та готової 
продукції; дотримання екологічних норм; ступінь впливу деструктивних екологічних 
явищ на процес суспільного відтворення, ступінь техногенного навантаження на 
природу; впровадження інноваційних екологоорієнтовних технологій; можливість 
поліпшення якості довкілля в наслідок застосування економіко-екологічних 
інструментів у практиці господарювання. 

Висновки. Проведене дослідження дозволило встановити, що на доцільність 
інтеграцій, формування та розвиток нових інтеграційних структур бізнесу впливає 
цілий комплекс зовнішніх факторів, які постійно змінюються та вимагають адаптації 
інтегрованих структур до цих змін. 

В першу чергу, до числа таких чинників входять природні, політичні, соціальні, 
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правові, організаційні, економічні, наукові, технічні, технологічні та інші. 
Непрогнозованість розвитку економічного середовища виступає першопричиною 
виникнення ризику, ставить суб'єктів господарювання перед необхідністю 
ідентифікації основних чинників ризикових подій, їх своєчасного прогнозування, 
оцінки можливих втрат, передбачення та застосування відповідних коригуючих дій 
при плануванні та здійсненні інтеграційного проекту, створенні нових інтегрованих 
структур та для забезпечення стабільності розвитку інтегрованих систем. 

Неврахування визначених ризиків мезо-, та макрорівня може перешкоджати 
досягненню цілей інтеграції та знижувати її ефективність. 

Цілісний аналіз ризиків може бути покладений в основу побудови якісно нової 
системи оцінки ризикованості інтеграційних процесів, що ґрунтуватиметься на 
моніторингу оцінки ризиків. Це може стати першим кроком на шляху формування 
методичної бази оцінки ризиків та інструментарію виявлення підвищеного ризику 
в процесі формування та розвитку конкретних інтегрованих структур. 
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Т.Л. Мостенская, Н.С. Скопенко 
Основные подходы к определению риска при осуществлении интеграции 

Формирование интегрированных структур связано с разными видами рисков, 
которые имеют свою специфику возникновения, проявления, анализа, оценки и 
управления. Предлагается рассматривать риски в соответствии с их уровнем 
возникновения (микро-, мезо и макроуровень). Представленная классификация рисков 
процесса интеграции позволяет выделить разновидности рисков, на которые 
компания осуществляет непосредственное влияние, и такие, которые являються 
нерегулироваными со стороны субъектов хозяйствования, но которые требуют 
анализа и учета при принятии обоснованных управленческих решений относительно 
целесообразности интеграции. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционная деятельность, интегра-
ционный процесс, риск, риск-менеджмент. 

T. Mostenska, N. Skopenko 
Basic approaches to the determination of risk 

during integration process 
Forming of integrated structures is related to the different types of risks, which 

are specified by origin, display, analysis, estimation and management. It is suggested 

183 Наукові праці НУХТ № 45 

http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Kravchenko_209.htm


ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

to examine risks in accordance with the level of their origin. The brought classification 
over of risks of integration process allows distinguishing risk varieties, on which a 
company has a direct influence, and which are unsettled from the side of enterprises, 
however need analysis and account at the acceptance of reasonable administrative 
decisions in relation to expediency of integration. 

Key words: integration, integration activity, integration process, risk, risk-
management 
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Національний університет 
харчових технологій НА ОРГАНІЗАЦІЮ 

АУДИТОРСЬКИХ ПЕРЕВІРОК 

В статті проаналізовано вплив зміни, що відбулися в фінансовому, 
податковому обліку та аудиті з прийняттям Податкового кодексу України. Головну 
увагу зосереджено на проблемах організації аудиторських перевірок на суб'єктах 
господарювання, тому що ринкові умови та сучасний стан економічного розвитку 
вимагають від українських підприємств, що виходять на світові ринки обов'язкової 
перевірки фінансової звітності як основного джерела інформації про фінансово-
господарську діяльність та фінансовий стан підприємства незалежними 
аудиторськими компаніями. Висвітлено зміни, що відбулися в визначенні податку 
на прибуток, податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, податків 
для суб'єктів господарювання малого бізнесу та інших податків і зборів. 

Ключові слова: аудиторська діяльність, Податковий кодекс України, податок 
на прибуток, податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб, фінансова 
стійкість, доходи, витрати, податкові зобов'язання, податковий кредит. 

Як відомо, людство для свого існування створює, перерозподіляє і споживає 
матеріальні та нематеріальні блага. Цей процес створення благ являє собою 
господарську діяльність. Господарську діяльність здійснюють юридичні і фізичні 
особи на підприємствах, організаціях, в установах. Учасниками цієї діяльності 
виступають власники, працівники, держава та інші учасники в особі споживачів 
створених благ або користувачів інформації. 

На жаль, кожний із учасників може ошукувати інших: працівники можуть 
розкрадати майно власників, неефективно працювати, власники ошукувати інших 
контрагентів і державу, держава, як відомо, прагне збільшити податковий тягар — 
стягнути якомога більше податків і зборів. 

Інформацію про господарську діяльність та фінансовий стан суб'єктів господа-
рювання створює і надає зацікавленим користувачам бухгалтерський облік. Тобто 
метою бухгалтерського обліку є надання користувачам правдивої, повної, достовірної 
і неупередженої інформації про господарську діяльність та фінансовий стан суб'єктів 
господарювання. Через різні причини ця інформація не завжди може бути повною, 
достовірною і правдивою. 

І саме для запобігання цьому людство створило, організувало аудиторську діяльність. 
Аудиторська діяльність виникла і почала розвиватися в 19 сторіччі, в найроз-

виненішій країні того часу Великобританії. В той час в цій країні розвиваються ринкові 
відносини — створюються акціонерні товариства, тобто відбуваються процеси 
аналогічні українським реаліям 90-х років. І велика кількість великобританців була 
ошукана недобросовісними співвітчизниками на зразок МММ, Еліта Центру, тощо. 
Група незалежних бухгалтерів Единбурзького університету запропонувала перевіряти 
фінансову інформацію про господарську діяльність, щоб запобігти зловживанням. В 
Великобританії виходить серія законів про товариства, згідно з якими останні 
зобов'язані один раз на рік запрошувати незалежного аудитора для перевірки 
фінансової звітності. Це і вважають початком створення аудиторської діяльності. 
Тобто причинами створення аудиторської діяльності стали розбіжності інтересів 
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учасників ринкових відносин (власників, держави, працівників) і в той же час 
утворюється велика зацікавленість, спільність інтересів: працівники мають краще 
працювати для збільшення доходів, власники і держава зацікавлені в збільшенні 
прибутку. І головне, з 'являється інший гравець ринкових відносин — інвестор, 
акціонер. І звісно свою зацікавленість мають інші контрагенти: постачальники, 
покупці продукції, банківські, страхові та інші фінансові установи. 

Таким чином причинами становлення і розвитку аудиторської діяльності стали 
не лише розбіжності, а й спільність інтересів учасників ринку. 

З часів незалежності в Україні відбуваються аналогічні процеси становлення 
ринкових відносин. Це зумовлює потребу в аудиторській діяльності . 

Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» [2] аудит — це перевірка 
даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності з метою висловлення 
думки незалежного аудитора про їх повноту і достовірність та відповідність Законам 
України, П(С)БО та іншим правилам на вимогу зовнішніх користувачів. Тобто аудит 
в Україні разом з державою розвивається і удосконалюється. 

З прийняттям Податкового кодексу України змінюються підходи до окремих 
податків і зборів. Метою дослідження є висвітлення головних змін в фінансовому, 
податковому обліку і аудиті з прийняттям Податкового кодексу України. 

Проблемами внесення змін в організацію обліку і аудиту, пов'язаними з 
прийняттям Податкового кодексу займаються всі провідні спеціалісти з методології 
обліку. Такі як професор Ткаченко Н.М., професор Бутинець Ф.Ф., професор Буднік-
Сіверський О.Б. В своїх роботах майже одностайно спеціалісти підкреслюють 
позитивний аспект змін та необхідність узгодження нормативних документів що 
регламентують ведення фінансового та податкового обліку, а також аудиту. 

В першу чергу зміни стосуються податку на прибуток. 
За попереднім законодавством оподатковуваний прибуток визначався 

корегуванням валових доходів на суму валових витрат, амортизаційних відрахувань, 
плюс, мінус приріст/убуток ТМЦ. Ставка податку на прибуток складала 25 %. 

З прийняттям Податкового кодексу України ставка податку на прибуток 
зменшується поступово та на сьогодні становить 21 % і база оподаткування 
визначається за даними бухгалтерського обліку: від доходів віднімаються операційні 
витрати. Щоб зосередитися на відмінностях, необхідно згадати, що валові доходи — 
це загальна сума доходів платника податку від всіх видів діяльності, нараховані, 
отримані протягом звітного періоду на території України, її континентальному шельфі 
та за її межами, які визначалися за 1-ю подією: або датою відвантаження продукції 
(товарів), виконання робіт, надання послуг, або датою отримання коштів на рахунок. 

Сьогодні діє принцип нарахування, тобто за датою переходу покупцеві права 
власності на продукцію (товари), роботи, послуги. Але по операціях з цільового 
фінансування, продажу іноземної валюти, безповоротної фінансової допомоги, 
процентів за цінними паперами та інших датою отримання доходів вважають дату 
їх виникнення за відповідними П(С)БО. 

Тепер стосовно витрат. Валові витрати — це сума будь-яких витрат платника 
податку, як компенсація вартості товарів, робіт, послуг, придбаних для подальшого 
використання у господарській діяльності, які визнавалися за 1-ю подією, або датою 
отримання ТМЦ, або датою перерахування коштів з рахунку. 

В бухгалтерському обліку використовуються термін витрати, під якими 
розуміють вибуття активу або збільшення зобов'язань, які призводить до зменшення 
власного капіталу. В податковому обліку під поняттям витрати розуміють будь-які 
витрати, понесені підприємством у зв'язку з веденням господарської діяльності. У 
витрати бухгалтерського обліку включаються штрафні санкції , як і сплачує 
підприємство бюджету, іншим підприємствам; відрахування до відповідних резервів 
для оплати відпусток, покриття безнадійної заборгованості, благодійні перерахування 
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незалежно від того хто їх отримує, утримання об'єктів невиробничої сфери, витрати 
на ремонт необоротних активів , витрати на паливо для потреб легкового 
автотранспорту. В податковому обліку сплата штрафних санкцій у витрати не 
включається, так само як і відрахування до вище зазначених резервів. Благодійні 
платежі, включають у витрати лише, якщо вони здійснюються неприбутковим 
організаціям в сумі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку 
попереднього звітного року. Не включаються у витрати і не зменшують прибуток до 
оподаткування в податковому обліку амортизація об'єкта невиробничої сфери 
діяльності, витрати на їх ремонт, тощо. 

Крім вищезазначених обмежень при визначенні витрат має місце ще цілий 
ряд відмінностей суттєвих та незначних. Однак для роботи облікового апарату, і як 
наслідок, аудиту це додає багато клопоту для виділення цих бухгалтерсько-податкових 
різниць. Також всі ці відмінності необхідно враховувати при складанні звітності для 
податкових органів, оскільки відмінності при веденні різних видів обліку є причиною 
виникнення постійних податкових різниць. 

Зміни також відбулися в сутності амортизаційних нарахувань. Скасовано 
податкову класифікацію основних засобів на 4 групи, як і в бухгалтерському в 
податковому обліку груп 16. Відмінено податковий метод нарахування амортизації. 
Але залишилися відмінності в бухгалтерському та податковому обліку при 
відображенні операцій з ремонту основних засобів. В бухгалтерському обліку згідно 
з П(С)БО 7 витрати на ремонт відносяться: 

- при збільшенні економічної вигоди активу на первісну вартість основних 
засобів; 

- в інших випадках на операційні витрати. 
В податковому обліку залишається принцип 10 % балансових вартості групи 

на початок звітного періоду — на операційні витрати, решту на збільшення первісної 
вартості. 

Платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до витрат 
будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів, що підлягають 
амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних засобів, у 
сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів 
станом на початок такого звітного періоду. 

Таким чином, відзначені відмінності не дозволяють скасувати рахунки 
бухгалтерського обліку 17 «Відстрочені податкові активи», 54 «Відстрочені податкові 
зобов'язання». 

Але Податковий кодекс Укра їни значно спростив розбіжності м іж 
бухгалтерським та податковим обліком з питань податку на прибуток. 

Змін у визначенні та відображенні в бухгалтерському та податковому обліку 
ПДВ не відбулося. Сума ПДВ до бюджету визначається як різниця між податковим 
зобов'язанням і податковим кредитом. 

Податкове зобов'язання визнається за 1-ю подією: або датою відвантаження 
продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг; або датою отримання коштів на 
рахунок. 

Податковий кредит: або датою списання коштів; або датою отримання товарів 
(послуг). 

Ставки ПДВ залишаються 20 % та 0 %. Але з прийняттям Податкового кодексу 
України при відображенні операцій з ПДВ збільшився обсяг паперової роботи, через 
те, що кожна податкова накладна на суму що перевищує 60 тис. грн. з ПДВ має бути 
зареєстрована в єдиному державному реєстрі податкових накладних протягом 20 
днів з дати її складання. При цьому відсутність такої реєстрації позбавляє покупця 
права на податковий кредит. 

Податок з доходів фізичних осіб не зазнав суттєвих змін як податок на 
прибуток. Змінилися лише ставки — 15 та 17 % від доходів. Але зміни відбулися в 
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пов'язаних з витратами на оплату праці нарахуваннях. Як відомо,в Україні розмір 
ЄСВ складає 36,76-49,70 % в залежності від ступеню ризику діяльності. Відповідні 
зміни відбулися в утриманнях із заробітної плати. Ставка утримань ЄСВ складає 
3,6 %. Таким чином методологія нарахувань і утримань, пов'язаних з витратами на 
оплату праці не змінилася, а лише зменшилася кількість субрахунків на рахунку 65 
«Розрахунки із страхування». 

Суттєво змінився підхід до спрощеної системи оподаткування як юридичних 
так і фізичних осіб. На її зміну прийшли спеціальні режими оподаткування, за 
якими всі платники спрощеної системи поділяються на 4 групи. В розрізі кожної 
групи існують окремі обмеження та вимоги до видів діяльності. 

Також зменшилась кількість місцевих податків. 
Взагалі із прийняттям Податкового Кодексу України було зменшено кількість 

розбіжностей між бухгалтерським та податковим обліком. До спільних рис 
бухгалтерського і податкового обліку можна віднести наступні: обидва види обліку 
ведуть одні і ті ж бухгалтера; обидва види обліку ґрунтуються на одній і тій же 
первинній документації, за виключенням податкових накладних; в бухгалтерському 
і податковому обліку можуть використовуватися ті ж самі регістри обліку, немає 
відмінностей в обліку розрахунків з Пенсійним фондом; 

Але разом з тим є і суттєві відмінності між бухгалтерським і податковим обліком. 
Насамперед ці відмінності стосуються: обліку реалізації; визначенні витрат та доходів. 

Збільшується також і вимоги до незалежного аудиту. 
Необхідно додати, що народний депутат Ігор Савченко (Партія регіонів) 

запропонував закріпити в Податковому кодексі України можливість бізнесу надавати 
аудит податкової звітності, щоб скоротити планові документальні перевірки з боку 
Державної податкової адміністрації. В його законопроекті № 10270 говориться, що 
паралельно з подання декларації підприємство добровільно може надавати податковим 
органам аудиторський висновок. Він має бути підготовлений однією із аудиторських 
компаній зі спеціального реєстру Державної податкової адміністраці ї за 
рекомендацією АПУ. Таким чином акредитовані при Державній податковій 
адміністрації аудиторські компанії будуть перевіряти дані бухгалтерського обліку, 
зокрема достовірність, своєчасність та повноту нарахування податків і зборів. Це 
скасує практику виходу податківців з перевірками стосовно дотримання платниками 
чинного законодавства. 

Вважаємо, що необхідно зосередити увагу на наступному. Як відомо, аудитор 
висловлює незалежну думку про повноту і достовірність фінансової звітності, тобто 
іншими словами так би мовити, про «чесність» фінансової звітності. І саме зовнішні 
користувачі — в економічно розвинутих країнах 90 % — це інвестори — самостійно 
приймають управлінські рішення на підставі достовірної фінансової звітності купувати 
чи продавати цінні папери на фондовому ринку. 

На жаль, в Україні фондовий ринок недосконалий, тобто у нас відсутні інвестори, 
які б вкладали свої кошти в інші суб'єкти господарювання, покладаючись на 
результати незалежних аудиторських перевірок, особливо це стосується фізичних 
осіб, які не інвестують власні вільні кошти в народне господарство України, не 
користуються при цьому результатами аудиторських перевірок — аудиторськими 
висновками. Нам необхідно зрозуміти, що основним інструментом ефективного 
перетворення відносин власності має стати утвердження в Україні сучасного фондового 
ринку. Фондовий ринок повинен стати локомотивом не лише економічних 
перетворень, а й відповідної перебудови відносин власності. Мільярди доларів 
знаходяться на руках у населення. Це значно перевищує всілякі допомоги та кредити. 
Однак цей капітал не працює на українську економіку, оскільки державі не довіряють 
ні господарники, ні окремі громадяни. 

Висновки. Щоб це змінити необхідні реформи в економіці держави, і з нашої 
точки зору в першу чергу — в національній свідомості. Тому перед нами — 
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викладачами вищих навчальних закладів, стоїть завдання, не менш важливе, ніж 
фахові знання — це виховання національної гідності та орієнтація студентів на 
застосування отриманих фахових знань і на особисту користь, але щоб це приносило 
користь Україні. 

Питання як зменшити податки, а по суті як ошукати державу — це перші 
питання, відповіді на які у вигляді магічних формул і розрахунків, хочуть почути 
студенти. Ми повинні донести до їх свідомості, що податкова система в Україні за 
розмірами і ставками податків і зборів — одна із найгуманніших та найсоціальнніших: 
зокрема ставки податку на прибуток в інших державах 30-40 %, ставки податку з 
доходів фізичних осіб — прогресивні -30-40 %. 

Але — велике але. В Україні соціальні показники одні з найгірших серед 
європейських держав. Чому? Важко дати стислу відповідь. Але ми — викладачі — 
повинні поступово, повільно змінювати свідомість студентів — майбутнього нашої 
держави — щоб отримані податкові надходження до державного бюджету 
використовувалися в інтересах всієї нації, а не окремих особистостей. 
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Н.И. Беренда, Т.Ю. Редзюк 
Влияние изменений налогового кодекса Украины 

на организацию аудиторских проверок 
В статье проанализировано влияние изменения, произошедшие в финансовом, 

налоговом учете и аудите с принятием Налогового кодекса Украины. Главное 
внимание сосредоточено на проблемах организации аудиторских проверок на 
субъектов хозяйствования, так как рыночные условия и современное состояние 
экономического развития требуют от украинских предприятий, выходящих на 
мировые рынки обязательной проверки финансовой отчетности как основного 
источника информации о финансово-хозяйственной деятельности и финансовое 
состояние предприятия независимых ними аудиторскими компаниями. Освещены 
изменения, произошедшие в определении налога на прибыль, налога на добавленную 
стоимость, по налогу с доходов физических лиц, налогов для субъектов хозяйст-
вования малого бизнеса и других налогов и сборов. 

Ключевые слова: аудиторская деятельность, Налоговый кодекс Украины, 
налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог с доходов физических 
лиц, финансовая устойчивость, доходы, расходы, налоговые обязательства, 
налоговый кредит. 

N. Berenda, T. Redziuk 
Effect of changes in tax code of Ukraine 

on the organization of audits 
The article analyzes the impact of changes in financial, tax accounting, and 

auditing of the adoption of the Tax Code of Ukraine. The main attention is paid to the 
problems of organization of audits of the market participants, as market conditions 
and the current state of economic development of the demand from Ukrainian 
companies, emerging global markets, mandatory verification of financial statements 
as the main source of information on financial and business operations and financial 
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condition of the enterprise by independent audit companies. The article also highlights 
changes in the definition of income tax, value added tax, tax on income of individuals, 
taxes on business entities of small business and other taxes and fees. 

Key words: audit activity, the Tax Code of Ukraine, income tax, value added 
tax, tax on personal income, financial stability, income, expenses, tax obligations, the 
loan-den. 
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УДК 658.1 

Ж. Лисенко 
Буковинська державна 
фінансова академія 

БЮДЖЕТУВАННЯ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО ТА ПОТОЧНОГО 
ПЛАНУВАННЯ 

Висвітлено теоретичні підходи до визначення понять бюджет та 
бюджетування. Представлене авторське визначення бюджету. Визначено місце 
бюджетування в досягненні стратегічних та поточних цілей. Розглянуто питання 
реалізації бюджетів через виконання функцій управління: планування, організацію, 
координування, мотивування та контроль. Обґрунтована позиція щодо визначення 
впливу бюджету на показники виробничих, фінансових планів та планів з праці. 

Бюджетування розглядається з позицій процесного підходу та з позиції 
технології планування. 

Ключові слова: бюджет, бюджетування, управління, функції управління. 

Для досягнення стратегічних та оперативних цілей необхідно визначити 
орієнтири, які забезпечують їх досягнення, у тому числі і фінансових. При цьому 
важливе розуміння яка кількість фінансових ресурсів забезпечить досягнення цілі, 
коли, в якій кількості і з яких джерел ці фінансові ресурси надійдуть. Саме тому 
планування діяльності будь-якого підприємства тісно переплітається з фінансовим 
плануванням. Одним із інструментів поєднання виробничого, ресурсного та 
фінансового планування виступає бюджетування. 

На нашу думку, помилково бюджети розглядають лише як інструмент 
фінансового планування, хоча результуючим документом при бюджетуванні виступає 
саме фінансовий план. 

Бюджети будуються як у натуральному, так і вартісному вимірі, вони 
характеризують потребу обсягах сировини, матеріалів, робочій силі, електроенергії, 
комплектуючих та інших ресурсах підприємства. Але узагальнення ці розрахунки 
набувають у вигляді фінансових документів: план руху грошових коштів, план 
видатків та надходжень, план фінансових результатів діяльності підприємства, 
прогнозний (плановий) баланс. 

Бюджетування відіграє провідну роль як при складанні стратегічних, так 
оперативних планів. Саме нестача коштів може стати причиною перегляду планів, при 
чому як з точки зору коригування, так і з точки зору повної зміни стратегічних намірів. 

Стратегічне планування визначає загальноорганізаційні та функціональні цілі, 
задачі та масштаби діяльності, зміну конкурентної позиції тощо. Ці цілі можуть 
виражатись як у вигляді постановки кількісних цілей, так і у вигляді якісних 
орієнтирів, яких прагне досягти підприємство. Бюджетування в цьому разі має бути 
орієнтоване на абсолютну ліквідність, забезпечення фінансової стійкості підприємства 
у довгостроковій перспективі. 

Тактичне планування визначає цілі і ресурси, які необхідно для досягнення 
цілей у середньостроковій перспективі. Тактичне планування характеризує напрями 
реалізації та ресурси підтримуючих стратегій. З позиції забезпечення фінансів 
визначає фінансову стійкість підприємства у середньостроковій перспективі. 

Оперативне планування орієнтоване на поточну діяльність: забезпечення 
виконання поточних планів, які забезпечують безперебійну роботу підприємства та 
поточну ліквідність активів. 
© Лисенко Ж . , 2012 
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Більшість авторів наголошують на тому, що бюджетування виступає 
інструментом саме операційного планування [1,2]. 

Для визначення місця і ролі бюджетування в системі планування діяльності 
підприємства необхідно розглянути поняття «бюджет» та «бюджетування». 

Проаналізувавши теоретичні підходи до визначення бюджету можна зробити 
висновок, що більшість авторів схильна вважати бюджет одним із видів плану. 
Наведемо деякі із визначень бюджету. Вони різняться між собою ступенем деталізації 
планових показників, які охоплюються бюджетом та орієнтацією на стратегічні, 
тактичні чи операційні цілі. 

Бюджет — це документ, який являє собою деталізований план діяльності організації, 
спрямований на досягнення цілей організації і містить планові показники [3]. 

Б.Шевчук визначає бюджет як документ, деталізований план діяльності 
організації, спрямований на досягнення цілей організації, який має планові показники 
організації на найближчу перспективу [2]. 

Бюджет — це фінансовий, кількісний вираз маркетингових і виробничих 
планів, які необхідні для досягнення визначених цілей [4, с.11]. 

Бюджет — це кількісний вираз показників плану підприємства на певний 
період, які встановлюються централізовано, по: використанню капітальних, товарно-
матеріальних та фінансових ресурсів; залученню джерел фінансування поточної та 
інвестиційної діяльності; доходах та витратах; руху грошових коштів; інвестиціях 
(капітальних та фінансових вкладеннях) [5, с.8]. 

Бюджет — це узгоджений та збалансований короткотерміновий план, який 
об'єднує у собі основну, фінансову та інвестиційну діяльність компанії [1]. 

Бюджет — це фінансовий документ встановленого формату, за яким 
відбуваються планування та облік результатів господарської діяльності [6]. 

Узагальнюючи наведені точки зору, нами пропонується бюджет розглядати 
як інструмент узгодження сировинних, матеріальних, трудових, інвестиційних та 
грошових потоків підприємства з метою забезпечення досягнення визначених 
стратегічних, тактичних та оперативних цілей підприємства. 

Бюджети формуються, коригуються та виконуються в процесі бюджетування. 
При цьому різні автори в поняття бюджетування вносять різне бачення цього процесу. 
Так, Б.Дука розглядає бюджетування як бізнес-процес або процес побудови та 
виконання бюджету компанії на основі бюджетів окремих підрозділів. На його думку, 
бюджетування — ефективний інструмент оперативного управління, який дозволяє 
планувати господарську діяльність, спрямовувати роботу всіх підрозділів на 
досягнення економічного результату, оптимізувати фінансові потоки, своєчасно 
з'ясовувати відхилення «план-факт» та вносити корективи шляхом прийняття 
відповідних управлінських рішень [1]. 

О.Лаврушин, характеризуючи бюджетування, визначає його як управлінську 
технологію бачення фінансових цілей підприємства, при врахуванні доходів, витрат, 
виокремлення основних бюджетів, а також операційних, допоміжних та додаткових 
бюджетів [3]. 

Бюджетування розглядається також як інструмент мотивації, за допомогою 
якого можна стимулювати роботу як окремих виконавців, так і структурних 
підрозділів. З огляду на це бюджетування — це: 

- процес узгодженого планування та управління діяльністю організації за 
допомогою показників, які дозволяють визначити внесок кожного підрозділу і кожного 
менеджера у досягнення цілей підприємства; 

- технолог ія планування , обліку, контролю та анал і зу грошових, 
інформаційних та матеріальних потоків, а також результатів, що одержані. 

Нами бюджетування розглядається як управлінська дія з координації 
діяльності всіх структурних підрозділів підприємства для досягнення загально-
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організаційної цілі через послідовну реалізацію управлінських функцій: планування, 
організацію, координування, мотивацію та контроль. 

Такий підхід дає можливість найбільш повно охарактеризувати процес 
бюджетування. 

Функція планування проявляється у визначенні необхідних обсягів сировинних, 
трудових, фінансових, матеріальних ресурсів для забезпечення виконання планових 
завдань. 

Функція організації реалізується через побудову системи бюджетів та 
створення структури бюджету, яка дозволяє визначити місце кожного виконавця та 
структурного підрозділу у виконанні планів. 

Функція координації формалізує бюджети у часових межах, забезпечуючи 
координацію дій з позиції своєчасного надходження всіх видів ресурсів для виконання 
завдань та збалансованість бюджетів окремих структурних підрозділів. 

Функція мотивації дозволяє визначити та оцінити внесок кожного із учасників 
процесу виробництва і реалізації продукції (працівника, структурного підрозділу) у 
досягнення загальноорганізаційних цілей. 

Реалізація функції контролю в бюджетуванні дозволяє своєчасно з'ясовувати 
проблеми та здійснювати відповідні управлінські дії з метою запобігання або 
нейтралізації негативного впливу. 

Бюджетування охоплює всі напрями діяльності підприємства. Воно 
здійснюється для досягнення певних цілей, які, в свою чергу, визначають задачі 
бюджетування. 

Цілями бюджетування виступають: забезпечення досягнення стратегічних 
цілей підприємства та окремих структурних підрозділів; здійснення прогнозу 
фінансово-господарського стану підприємства; узгодження планових економічних та 
фінансових показників; впровадження системи відповідальності за результати 
фінансово-господарської діяльності підприємства; впровадження системи контролю 
за виконаннями бюджетів. 

Висновки. Досягнення цілей засобами бюджетування можливе через вирішення 
наступних задач: 

- підвищення ефективності роботи організації за допомогою цільової орієнтації 
та координування дій всіх структурних підрозділів; 

- з'ясування ризиків та зниження їх рівня; 
- підвищення гнучкості та адаптивності до змін; 
- створення ефективної системи управління всіма видами товарно-матері-

альних та грошових потоків на підприємстві; 
- оптимізація доходів та витрат підприємства в цілому та окремих структурних 

підрозділів; 
- прогнозування фінансового стану підприємства шляхом визначення прогнозо-

ваних показників: структури активів та пасивів, ліквідності, платоспроможності, 
фінансової стійкості; 

- підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів; 
- формалізація стратегічних цілей компанії у вигляді вимірюваних фінансових 

показників. 
В основі визначення підходів до бюджетування лежать підходи до управління 

витратами. Найбільш відомими з яких є: дірект-костинг; маржинальний, функціо-
нально-процесний, метод пропускної калькуляції, таргет-костинг. 

Використання будь-якого із методів передбачає розуміння процесу управління 
та притаманні підприємству особливості виробництва і реалізації продукції, можливий 
розподіл ресурсів, спрямованість на максимальне задоволення потреб споживачів, 
орієнтацію на цілі власників та менеджменту, можливість мінімізації ризиків тощо. 
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Ж. Лысенко 
Бюджетирование как инструмент обеспечения 

стратегического и текущего планирования 
Представлены теоретические подходы к понятиям бюджет и бюджети-

рование. Автор приводит собственное определение бюджета. Определено место 
бюджетирования в достижении стратегических и текучих целей предприятия. 
Рассмотрены вопросы реализации бюджетов посредством исполнения функций 
управления: планирования, мотивации, координации, организации и контроля. 
Обоснована позиция автора относительно влияния бюджетов на показатели 
производственных и финансовых планов и планов по труду. 

Бюджетирование рассматривается с точки зрения процессного похода и с 
позиции технологии управления. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, управление, функции управления. 

Zh. Lysenko 
Budgeting as an instrument of strategic and current planning 

The article deals with the concepts «budget» and «budgeting». The author brings 
her own determination over the budget. The location of budgeting in the achievement 
of strategic and fluid aims of enterprise is determined. The questions of realization of 
budgets are considered by means of execution of management functions: planning, 
motivation, co-ordination, organization and control. Position of the author is reasonable 
in relation to influence of budgets on indexes productive and financial plans and 
labour plans. 

Budgeting is examined from the point of view of process approach and from 
position of management technologies. 

Key words: budget, budgeting, management, management functions. 
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В.Б. Гвоздь ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КАПІТАЛУ Буковинська державна 

фінансова академія 
І.А. Бойко 
Національний університет 
харчових технологій 

Розглянуто види капіталу, наведено його класифікацію. Запропоновано 
розширення класифікаційних ознак. Охарактеризовано підходи до визначення 
капіталу різними науковцями. Проведений аналіз дозволив визначити склад 
основних елементів власного капіталу та представити їх характеристику, 
зробити порівняльний аналіз складових власного капіталу. 

Розглянуті підходи до класифікації капіталу дозволяють краще зрозуміти 
сутність та характеристику окремих видів капіталу. Характеристики видів 
капіталу дають можливість здійснення більш ефективного управління капіталом 
підприємств. 

Ключові слова: капітал, класифікація капіталу, власний капітал, елементи 
власного капіталу. 

Класифікація капіталу дозволяє визначити однорідні елементи, що з позиції 
управління капіталом дозволить забезпечити найвищий ефект та сформувати 
найвищий прибуток на вкладені у розвиток бізнесу кошти. 

Питаннями класифікації капіталу займаються науковці різних площин 
економічної науки, фахівці з економіки підприємства, фінансів, фінансового 
менеджменту, управлінського обліку тощо. Природа капіталу та багатогранність його 
форм викликає полеміку щодо підходів до класифікації капіталу та його визначень. 
Проте і на сьогодні не існує єдиного підходу до визначення класифікаційних ознак 
та механізмів забезпечення оптимальної структури капіталу. Про це свідчать як 
наукові публікації, так і навчальна література. 

Виходячи із сутності капіталу та його характеристик можна зробити висновки 
щодо його неоднорідності, відповідно до чого в науковій літературі і здійснюється 
класифікація капіталу. 

Так, А.М. Поддерьогін класифікує капітал за наступними ознаками: 
- за належністю підприємству — власний, позиковий; 
- за джерелами формування — внутрішній та зовнішній; 
- за національною належністю власників капіталу — вітчизняний та іноземний; 
- за формою власності при формуванні статутного капіталу — приватний, 

державний; 
- за організаційно-правовою формою залучення капіталу — акціонерний, 

пайовий, індивідуальний; 
- за терміном залучення капіталу — довгостроковий, короткостроковий; 
- за формою перебування в процесі кругообігу — грошовий, виробничий, 

товарний; 
- за об'єктом інвестування — основний, оборотний; 
- за ступенем ризику — без ризиковий, середьоризиковий, високо ризиковий; 
- за правовою формою функціонування — легальний, тіньовий; 
- за використанням у виробничому процесі — працюючий, непрацюючий; 
- за цілями використання — продуктивний, позичковий, спекулятивний; 
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- за формою використання — той, що споживається, накопичуваний [1, с.230]. 
Аналогічні підходи представлені в російській навчальній та науковій літературі. 

Але, крім зазначених класифікаційних ознак, введено додаткові, а саме: 
- за формами інвестування — у грошовій формі, у матеріальній формі, у 

нематеріальній формі [2]. 
Розглядаючи капітал як частину фінансових ресурсів, які задіяні підпри-

ємством у оборот з метою одержання доходу від цього обороту, за схемою обороту 
розрізняють підприємницький та позиковий капітал [1,3]. 

Характеризуючи капітал через використання власниками, капітал поділяють 
на реінвестований та дезінвестований (споживаний та накопичуваний). Дезінвестиції 
являють собою частину капіталу, вилучену із обігу і спрямовану на поточне 
споживання або стимулювання власників, персоналу, позикодавців (виплата премій, 
відсотків, дивідендів). Реінвестиції являють собою прирощення капіталу у різних 
формах — на поповнення основного капіталу, оборотного капіталу. 

І. Бланк, говорячи про класифікацію капіталу, пропонує поділяти його на дві 
групи: за джерелами та формами залучення. 

- Джерела залучення, в свою чергу, можна представити як ті, що поділяються: 
- за типом власності — власний, позиковий; 
- за групами джерел залучення капіталу відносно підприємства — 

внутрішній, зовнішній; 
- за національною приналежністю власників капіталу, які надають його у 

господарське використання, — вітчизняний, іноземний; 
- за формами власності капіталу, який надається підприємству, — 

державний, приватний. 
- За формою залучення капітал можна класифікувати наступним чином: 

- за організаційно-правовими формами залучення капіталу підприємством 
— акціонерний, пайовий, індивідуальний; 

- за натурально-речовою формою залучення — грошова, фінансова, 
матеріальна, нематеріальна; 

- за часом залучення — довгостроковий, короткостроковий; 
- за формою авансування в активи підприємства — основний, оборотний 

[3, с.8]. 
Черемісова Т.А., представляючи класифікацію капіталу [4], визначає додатково 

такі класифікаційні ознаки: 
- за метою використання — інвестиційний капітал (використовується з метою 

збільшення підприємницьких можливостей), інноваційний капітал (використовується 
з метою реалізації інноваційного проекту); 

- за випуском та сплатою — номінальний (оголошений) капітал (встановлена 
засновниками в установчих документах сумарна вартість акцій компанії, що 
випускаються), випущений капітал (частина номінального капіталу, на суму якої 
випущено акції для розподілу між акціонерами) оплачений капітал (частина 
випущеного капіталу, що оплачена акціонерами за придбані акції) неоплачений капітал 
(частина випущеного капіталу, що не сплачена акціонерами за придбані акції). 

На нашу думку, такий підхід не коректний при визначенні класифікаційних 
ознак, оскільки вкладання в інновації, автор визначає як інноваційний капітал, також 
може бути спрямоване на збільшення підприємницьких можливостей. В свою чергу 
вкладання капіталу в інвестиції (інвестиційний капітал) не завжди може призводити 
до збільшення підприємницьких можливостей. 

Розширюючи перелік класифікаційних ознак, Суярова О.О., посилаючись на 
Універсальний бізнес-словник [5,8], пропонує капітал розподілити за ступенем 
мобільності. Виходячи із цієї класифікаційної ознаки, капітал можна розглядати як: 

- гнучкий (капітал, що легко піддається заміщенню та такий, що спроможний 
до змін та заміни форм та способів вкладень та використання); 
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Таблиця. Склад власного капіталу та його елементів 
Складові власного 

капіталу 
Ознаки складових 
власного капіталу 

Елементи складових 
власного капіталу 

Складові елементу 
власного капіталу 

Вкладений капітал Наявність реальних 
активів, що передані 
підприємству в обмін 
на корпоративні права 

Зареєстрований капі-
тал — юридично офор-
млена, офіційно об'яв-
лена і н а л е ж н и м чи-
ном зареєстрована 
частина внесків влас-
ників до капіталу під-
приємства. 

Статутний капітал — 
зафіксована в установ-
чих документах загаль-
на вартість активів, 
я к і є внеском власни-
ків (учасників) до ка-
піталу підприємства; 
Пайовий капітал — 
сукупність коштів 
фізичних і юридичних 
осіб, добровільно розмі-
щених у товаристві для 
здійснення його госпо-
дарської діяльності 

Вкладений капітал Наявність реальних 
активів, що передані 
підприємству в обмін 
на корпоративні права 

Додатково вкладений 
капітал — це сума 
внесків засновників 
понад зареєстровану 
частину 

Емісійний дохід — до-
хід, я к и й пов ' я заний 
з придбанням акцій за 
ціною, вищою за їх но-
мінальну вартість, у ак-
ціонерних товариствах; 
Інші внески засновни-
ків понад зареєстрова-
ний статутний фонд — 
це внески, я к і вносять-
ся без рішень про змі-
ну розміру статутного 
капіталу 

Накопичений капітал Накопичений за всю 
історію підприємства 
результат його діяль-
ності та модифіковані 
форми такого резуль-
тату 

Нерозподілений при-
буток — частина чис-
того прибутку, що не 
була розподілена між 
власниками 

Накопичений капітал Накопичений за всю 
історію підприємства 
результат його діяль-
ності та модифіковані 
форми такого резуль-
тату Резервний капітал — 

сума резервів, створе-
них, відповідно до чин-
ного законодавства або 
установчих докумен-
тів, за рахунок нероз-
поділеного прибутку 
підприємства 

Резервний фонд 
2 5 відсотків від ста-
тутного фонду; 
щорічні в ідрахування 
до резервного фонду — 
5 відсотків від суми 
чистого прибутку 

Накопичений капітал Накопичений за всю 
історію підприємства 
результат його діяль-
ності та модифіковані 
форми такого резуль-
тату 

Інший додатковий 
капітал 

Капітал від дооцінки 
необоротних активів — 
капітал, сформований 
внаслідок дооцінки 
активів, я к а здійсню-
ється відповідно до 
П(С)БО; 
Дарчий капітал — вар-
тість активів, безоп-
латно отриманих під-
приємством від інших 
юридичних або фізич-
них осіб, та інші види 
додаткового капіталу 

Джерело: Узагальнено автором за [6, 7] 
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- закріплений (капітал, який не переміщається та твердо закріплений у 
початковій формі свого вкладання) [5, с.214]. 

На нашу думку, це помилкове твердження. Сама природа капіталу передбачає 
зміну його форм в процесі кругообігу, тому форма капіталу не може бути абсолютно 
статична, оскільки це суперечить основним засадам теорії капіталу. З будь-яким 
капіталом відбувається трансформація через грошову, виробничу та товарну форми. 

Формування капіталу підприємства спрямоване на задоволення потреби у 
придбанні необхідних активів для забезпечення ефективного функціонування як 
підприємства, так і самого капіталу. З огляду на це капітал підприємства повинен 
орієнтуватись на: 

- врахування перспектив розвитку; 
- забезпечення відповідності обсягів залучення капіталу обсягам активів 

підприємства, що забезпечують його виробничу діяльність; 
- забезпечення оптимальної структури капіталу; 
- забезпечення ефективності використання. 
Визначення капіталу з позицій бухгалтерського обліку розширюють 

можливості класифікації капіталу. Так, в підручниках з управлінського обліку власний 
капітал розглядається як частина в активах підприємства, що залишається після 
вирахування його зобов'язань (П(С)БО 1 «Фінансова звітність» та П(С)БО 2 «Баланс») 
або як сума власних коштів підприємства, що є результатом його діяльності чи 
отримана від власників або учасників підприємства у вигляді внесків, придбаних 
акцій, паїв тощо [6]. 

Залежно від джерела формування власний капітал підприємства пропонується 
ділити на дві групи: 

- вкладений капітал; 
- накопичений капітал. 
При цьому вкладений капітал доцільно розглядати як капітал, сформований 

за рахунок внесків власників підприємства, а також як наслідок конвертування 
боргових зобов'язань підприємства в акції або частки (паї), а накопичений капітал, 
як капітал, сформований внаслідок господарської діяльності підприємства. 

В свою чергу вкладений капітал включає такі елементи: 
- зареєстрований капітал; 
- додатково вкладений капітал. 
Накопичений капітал формується за рахунок наступних елементів: 
- нерозподіленого прибутку; 
- резервного капіталу; 
- іншого додаткового капіталу. 
Основні характеристики елементів статутного капіталу наведено у таблиці. 
Саме такий підхід до класифікації капіталу найбільш повно відображає його 

характеристики з позиції структуру капіталу. 
Висновки. Проведений аналіз наукових підходів до визначення капіталу та його 

значення у діяльності підприємства дає можливість констатувати наступне. Капітал 
можна розглядати як необхідну складову забезпечення діяльності підприємства, він 
виступає чинником, який визначає параметри цієї діяльності, ефективність 
стратегічних і тактичних рішень менеджменту підприємства, виступає фактором, що 
забезпечує добробут власників підприємства. 
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В.Б. Гвоздь, И.А.Бойко 
Теоретические подходы к классификации капитала 

Рассмотрено виды капитала, представлена его классификация. Предложено 
расширение классификационных признаков. Охарактеризованы подходы к опреде-
лению капитала ученими. Прповеденный анализ позволил определить состав основ-
них элементов собственного капитала и представить их характеристики, сделать 
сравнительный анализ составляющих собственного капитала. 

Рассмотренные подходы к классификации капитала позволяют лучше по-
нять сущность и характеристики отдельных видов капитала. Характеристики 
видов капитала дают возможностть осуществления более эффективного управле-
ния капиталом предприятий. 

Ключевые слова: капитал, классификация капитала, собственный капитал, 
элементы собственного капитала. 

V. Gvozd, I.Boyko 
Theoretical approaches to capital classification 

The article describes the kinds of capital. It also gives the classification of kinds 
of capital. It also offers the expansion of the classification of capital characteristics. 
The article considers the approach to the definition of capital by different scientists. 
The analysis allows determining the composition of the basic elements of equity and 
presenting their characteristics, to make a comparative analysis of components of equity. 

Approaches to the classification of capital allow better understanding of the 
nature and characteristics of different types of capital. Characteristics of types of 
capital make it possible to implement more efficient capital management of companies. 

Key words: capital, the classification of capital, equity, equity items. 

e-mail: B_iren@ukr.net 
Надійшла до редакції 09.11.2011 р. 

Наукові праці НУХТ № 45 199 

mailto:B_iren@ukr.net


ФІНАНСИ, ОБЛІК І АУДИТ, ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

УДК 657. 

H.М. Ткаченко, д-р екон. наук 
I.А. Верещинська 
Національний університет 
харчових технологій 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ 
ДОТАЦІЙ, СУБСИДІЙ, 
ТРАНСФЕРТІВ 

Досліджено теоретичні аспекти бюджетних дотацій, субсидій та капі-
тальних трансфертів (інвестицій) наданих підприємствам. Встановлено підхід 
регулювання правових відносин у сфері дотацій, субсидій та капітальних транс-
фертів (інвестицій); підхід до відображення в податковому обліку дотацій, субсидій, 
капітальних трансфертів (інвестицій); облік операцій дотацій, субсидій, капі-
тальних трансфертів (інвестицій). 

Ключові слова: бюджетні дотації, субсидії, капітальні трансферти, 
(інвестиції), Закони України, Постанови кабінету міністрів України, Листи ДПА 
України, рахунки, інформація, оцінка. 

Термін «субсидії» — грошова або натуральна допомога [12, с. 516]. 
У Роз'ясненні [11] щодо застосування економічної класифікації видатків 

бюджету, зазначено, що під субсидіями розуміють всі невідплатні поточні виплати 
підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених 
витрат або товарів і послуг та обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані 
з відшкодуванням збитків державних підприємств. 

Термін «дотація» — додаткові асигнування з державного бюджету місцевим 
бюджетом, підприємствам, установам, деяким категоріям осіб для покриття яких-
небудь витрат та інших потреб [12, с.193]. 

Термін «трансферт» — переказ іноземної валюти або золота з однієї країни до 
іншої, перенесення банківських операцій з одного на інший рахунок; кошти, що 
передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів нижчого рівня у вигляді 
дотацій, субсидій, субвенцій та в інших формах [12, с.544]. 

Стаття 14.1.81. термін Податкового Кодексу України [2] «інвестиції» — 
господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних 
активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. 
Термін «капітальні інвестиції» — господарські операції, що передбачають придбання 
будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і 
нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу. 

Дослідити: регулювання правових відносин у сфері субсидій, дотацій, 
капітальних трансфертів (інвестицій); методологію обліку субсидій, дотацій, 
трансфертів (інвестицій); облік господарських операцій субсидій, дотацій, трансфертів 
(інвестицій). 

Лист ДПІ від 11.05.2005р. — з метою належної організації адміністрування 
податку на прибуток Державна податкова адміністрація України повідомляє щодо 
податкового обліку капітальних трансфертів [7]. 

Пунктом 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» 
визначено, що валовий дохід — загальна сума доходу платника податку від усіх 
видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному 
шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами [3]. Відповідно до 
підпункту 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України доходи з інших джерел включаються до 
складу валового доходу (без урахування змін, внесених Законом України [4]. 
© Н.М.Ткаченко, І .А.Верещинська, 2011 
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Відповідно до пункту 15.1 ст. 15 розділу V Закону України «Про державну 
підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. [5] бюджетна дотація 
надається з метою підтримки рівня платоспроможного попиту українських споживачів 
продукції тваринництва та запобігання виникненню середньостатистичної збитковості 
українських виробників такої продукції. 

Відповідно до Роз'яснень щодо застосування економічної класифікації видатків 
бюджету та Роз'яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету, 
затверджених наказом Державного казначейства України від 04.11.2004 р. № 194, 
визначено, що капітальними трансфертами є невідплатні односторонні платежі органів 
управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Кошти, 
що виділяються з Державного бюджету як капітальні трансферти, мають цільове 
призначення. 

З погляду авторів статті, капітальні трансферти не призначені для запобігання 
збитковості, не носять поточного характеру. Вони мають цільове призначення та 
носять одноразовий і нерегулярний характер, передбачені на придбання капітальних 
активів, компенсації втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, або 
збільшення капіталу отримувачів. При цьому, відповідно до Наказу Міністерства 
фінансів України, від 27. 12. 2001 р. № 604 субсидії та поточні трансферти і капітальні 
трансферти мають різні коди бюджетної класифікації. 

Враховуючи викладене вище, автори стверджують, що поняття «капітальні 
трансферти» не є тотожним до таких понять, як «дотації» та «субсидії». 

Відповідно до пункту 4.1 ст. 4 Закону України [4] без урахування компенсацій 
(субсидій, дотацій), що надаються суб'єктам господарської діяльності у зв'язку з 
державним регулюванням цін, неможливе правильне визначення прибутку — об'єкта 
оподаткування підприємств (платників податку). 

Що стосується капітальних трансфертів, які надаються суб'єктам підпри-
ємницької діяльності в інших, ніж державне регулювання цін, цілях, зокрема на 
фінансування невиробничого (об'єктів соціально-культурного призначення) та 
виробничого будівництва, то кошти, що передаються з бюджетів розвитку в 
зазначених цілях, не включаються до валового доходу платників податку. 

З метою оподаткування платники податку не зменшують скоригований 
прибуток на суму амортизаційних відрахувань на основні фонди (засоби), придбані 
(створені) ними за рахунок капітальних трансфертів. 

При використанні платником податку коштів (майна), одержаних ним з 
бюджету у вигляді капітальних трансфертів, за цільовим призначенням слід 
здійснити коригування валових доходів шляхом відображення витрачених сум (зі 
знаком «-») у рядку 02 Декларації у тому звітному (податковому) періоді, коли 
відбулася така операція. Таким чином, при одержанні платником податку 
вищезазначених коштів (майна) з бюджету та використанні їх за цільовим 
призначенням його скоригований валовий дохід не збільшується [7]. 

Досліджуючи податкове роз'яснення ДПАУ, надане в Листі від 03.04.2009р. 
[8] встановлено, що з метою належної організації адміністрування податку на прибуток 
Державна податкова адміністрація України повідомляє про внесення змін щодо 
податкового обліку трансфертів. 

Відповідно до пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 
«Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2009р. № 
290, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що 
зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок 
внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно 
визначена. Таким чином, дохід платника податку, одержаний ним з бюджету у вигляді 
дотацій, субсидій та трансфертів (у т.ч. капітальних), незалежно від цілей 
використання, вважається доходом з інших джерел і включається з метою 
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оподаткування до складу його валових доходів. При цьому, Лист ДПА України від 
11.05.2005р. [7] «Щодо податкового обліку капітальних трансфертів» відкликається. 
Зауважимо, що центральний податковий орган докорінно змінив свій погляд на 
правила оподаткування капітальних трансфертів, а змін в законодавстві з цього 
питання не відбулося. 

Листом Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної політики 
від 10.07.2009р. [9] надано роз'яснення стосовно оподаткування капітальних трансфертів, 
а саме: «У податковому та бюджетному законодавчому праві не існує визначення 
термінів «дотація», «субсидія» або «капітальний трансферт». Однак в усталеній 
практиці застосування нормативно-правових актів центральних органів державної 
виконавчої влади України капітальний трансферт на відміну від бюджетних дотацій 
або субсидій має одноразовий або нерегулярний характер, а також цільове призначення 
для придбання капітальних активів, компенсації втрат, пов'язаних з пошкодженням 
основного капіталу, або збільшення капіталу отримувачів. Як правило, капітальні 
трансферти надаються у зв'язку з подіями непереборної сили або для виконання 
загальнодержавних програм інвестиційного розвитку (наприклад, ЄВРО-12). 

Вважаємо, що роз'яснення, видане Державною податковою адміністрацією 
України Листом від 03.04.2009 р. N 7013/7/15-0217 [8] суперечить нормам Закону 
України «Про оподаткування прибутку підприємств». У зв'язку з цим Комітет 
Верховної ради України просить з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів 
привести зазначене роз'яснення у відповідність з нормами Закону України від 
03.04.2009 р. та повідомити Комітет Веховної ради України про прийняте рішення у 
встановлений законодавством строк» [9]. 

Листом ДПА від 11.09.2009 р. з'ясовано питання, що турбувало одержувачів 
капітальних трансфертів — платників податку на прибуток: капітальні трансферти з 
бюджету не включаються до складу валових доходів [10]. 

Зазначене роз'яснення з'явилося у вигляді листа ДПІ від 25.09.2009р. та діяло 
до 01.04.2011р. 

З 01.04.2011р. зі вступом в дію Податкового кодексу України (ПКУ) №2755 
від 02.12.2010р. [2] здійснено заміну терміна «капітальний трансферт» на термін 
«капітальні інвестиції» та знову повернулися до включення до складу доходу (поняття, 
валовий дохід відсутнє). Це встановлює стаття 135 ПКУ «Порядок визначення доходів 
та їх склад». Стаття ПКУ 135.1. Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта 
оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною 
відповідно до статті 137, на підставі документів, зазначених у пункті 135.2 цієї статті. 

Стаття ПКУ 135.2. Доходи визначаються на підставі первинних документів, 
що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і 
зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших 
документів, встановлених розділом ІІ Податкового кодексу України . 

Стаття ПКУ 135.3. Суми, відображені у складі доходів платника податку, не 
підлягають повторному включенню до складу його доходів. Стаття ПКУ 135.5. Інші 
доходи включають: стаття 135.5.10. суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій 
із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, 
отримані платником податку; 

Стаття ПКУ 137. Порядок визнання доходів: 
137.1. Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві 

права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається 
за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог 
чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг. 

137.2. Доходом у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів визнається: 

137.2.1. Сума коштів, що дорівнює частині амортизації об'єкта інвестування 
(основних засобів, нематеріальних активів), пропорційній долі отриманого платником 

202 Наукові праці НУХТ № 45 202 



ФІНАНСИ, ОБЛІК І АУДИТ, ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

податку з бюджету цільового фінансування капітальних інвестицій у загальній 
вартості таких інвестицій в об'єкт; 

137.2.2. Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало 
підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення 
умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів — з 
моменту його фактичного отримання; 

137.2.3. Цільове фінансування, крім випадків, зазначених у підпунктах 137.2.1 
і 137.2.2 цього пункту, протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов'язані 
з виконанням умов цільового фінансування [2]. 

Відображення у податковому обліку операцій з бюджетних дотацій, субсидій 
та капітальних інвестицій з 01 квітня 2011р., наведено у табл.1. 

Таблиця 1. Відображення у податковому обліку операцій бюджетних 
дотацій, субсидій та капітальних інвестицій з 01 квітня 2011р. 

№ Зміст операції Доходи Витрати Амортизація Сума, грн 

1 Отримані капітальні інвестиції з бюджету - - - -

2 Перераховані кошти постачальнику - - - -

3 Отримано основні засоби ст.137.2.1. Д (частина) - - 10000 

4 Нараховано амортизацію - - А 10000 

Відображення у бухгалтерському обліку операцій з бюджетних дотацій, 
субсидій та капітальних інвестицій з 01 квітня 2011р, наведено у табл.2. 

Таблиця 2. Відображення у бухгалтерському обліку операцій 
бюджетних дотацій, субсидій та капітальних інвестицій 

№ Зміст операції Дебет № рах.,субрах Кредит № рах.,субрах 
1 Отримано капітальні інвестиції з 311 «Поточні рахунки в 48 «Цільове фінансування 

бюджету національній валюті» і цільові надходження» 
2 Перераховано кошти 631 «Розрахунки з віт- 311 «Поточні рахунки в 

постачальнику чизняними постачаль- національній валюті» 
никами» 

3 На суму ПДВ (податковий кредит) 641 «Розрахунки за по- 644 «Податковий кредит» 
за операцією 2 датками» 

4 Отримано об'єкт капітального 15 «Капітальні інвес- 631 «Розрахунки з вітчиз-
інвестування (основні засоби) тиції» няними постачальниками» 

5 Отримана податкова накладна 644 «Податковий 631 «Розрахунки з вітчиз-
кредит» няними постачальниками» 

6 Суму цільового фінансування 48 «Цільове фінансу- 69 «Доходи майбутніх 
визначено доходами майбутніх вання і цільові надход- періодів» 
періодів ж е н н я » 

7 Введено в експлуатацію основні 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції» 
засоби 

8 Нараховано амортизацію на вве- 23,91 або 92 131 «Знос (амортизація) 
дені в експлуатацію основні основних засобів» 
засоби 

9 Визнано дохід на суму цільового 69 «Доходи майбутніх 745 «Дохід від безоплатно 
фінансування періодів» одержаних активів» 

10 Списано на фінансовий результат 745 «Дохід від 793 «Результат іншої 
дохід від безоплатно одержаних безоплатно одержаних звичайної діяльності» 
активів (за рахунок цільового активів» 
фінансування) 
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Висновки. 
1. Листи, які існували до 1 квітня 2011р. зі вступом у дію Податкового кодексу 

України втратили силу. 
2. При наданні капітального трансферту (інвестицій) із бюджету виглядає 

економічно необґрунтованим оподатковувати його суму у складі доходів одержувача, 
оскільки мотивація такого капітального трансферту полягає у зворотному — 
поліпшити фінансовий стан такого одержувача, відновити його основні засоби, тим 
самим забезпечити подальшу зайнятість громадян [12]. 

3. Податковий кодекс України статтею 137.2.1. визначає дохід, як сума коштів, 
що дорівнює частині амортизаці ї об 'єкта інвестування (основних засобів, 
нематеріальних активів), пропорційній долі отриманого платником податку з бюджету 
цільового фінансування капітальних інвестицій у загальній вартості таких інвестицій 
в об'єкт вносить ще більшу незрозумілість. Тобто дохід виникає в частині амортизації, 
у той же час нарахована амортизація зменшує об'єкт оподаткування на цю ж суму. 

4. Законодавчо-нормативна база України має необґрунтовані норми щодо 
нарахування амортизації об'єкта інвестування — основних засобів. 
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Н.М. Ткаченко, И. Верещинская 
Теоретические аспекты учета дотаций, субсидий, трансферов 

Исследованы теоретические аспекты бюджетных дотаций, субсидий и 
капитальных трансфертов (инвестиций) предоставленных предприятиям. 
Установлено регулирование правовых отношений в сфере дотаций, субсидий и 
капитальных трансфертов (инвестиций) подход к отражению в налоговом учете 
дотаций, субсидий, капитальных трансфертов (инвестиций), учет операций 
дотаций, субсидий, капитальных трансфертов (инвестиций). 

Ключевые слова: бюджетные дотации, субсидии, капитальные трансферты, 
(инвестиции), Законы Украины, Постановления Кабмина Украины, Письма ГНА 
Украины, счета, информация, оценка. 

N. Tkachenko, I. Vereshchynskyi 
Theoretical aspects of accounting subvention, subsidies and transfers 

The article investigates the theoretical aspects of budgetary subvention, subsidy 
and capital transfers (investment) provided for enterprises. The definitions of 
«subvention», «subsidy», «production subsidy from the budget», «capital transfers» 
and «capital investment» are considered. The legal regulation of relations in the area 
of subvention, subsidy and capital transfers (investment), accounting of transactions 
of subvention, subsidy, transfers (investment), provision of fiscal subsidies — state 
support for agriculture in Ukraine to prevent the loss of Ukrainian producers of livestock 
products are investigated and established. It is found that capital transfers from the 
budget are not included in gross income. It is established that with the entry into 
force of the Tax Code of Ukraine № 2755 from 02.12.2010 and the replacement of the 
term «capital transfer» to the term «capital investment», the term «gross income» 
was missed and went back to the concept of «income». There is shown the reflection in 
the tax accounting operations budget subvention, subsidy and capital investment by 
April 1, 2011, reflected in the accounting operations of budgetary subvention, subsidy 
and capital investment. 

The article presents the results of the study findings. 
Key words: budgetary grants, subsidies, capital transfers (investments), Laws 

of Ukraine, Decrees of the Cabinet of Ministers of Ukraine, State Tax Administration 
of Ukraine Letters, accounts, information, assessment. 
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наукових робіт. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

Статті мають бути підготовлені з урахуванням Постанови Президії ВАК України 
№ 7-05/6 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК 
України». Друкуються наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка 
проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання 
певної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті 
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван-
ням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. 

До публікації приймаються не публіковані раніше статті, що містять результати 
фундаментальних теоретичних розробок та найзначніших прикладних досліджень 
викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів і студентів.Всі статті під-
лягають обов'язковому рецензуванню провідними спеціалістами у відповідній галузі 
харчових технологій, яких призначає науковий редактор журналу. 

Рукопис статті надсилається у двох примірниках,українською мовою, вклю-
чаючи таблиці, рисунки, список літератури. Обсяг статті не повинен перевищувати 
10 000 друкованих символів. 

Статті подаються у виглядівичитаних роздруківок на папері формату А4 (поля з 
усіх сторін по 2 см, шрифт Arial або Time New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) та електронної 
версії (редактор Microsoft Word) на електронному носії. На електронному носіїі не повинно 
бути інших версій та інших статей, у тексті статті — порожніх рядків. Між словами 
допускається лише один пробіл. Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані. 

На першій сторінці наводяться: у лівому верхньому куті — шифр УДК 
(напівжирним шрифтом), нижче ініціали і прізвища авторів (напівжирним шрифтом), 
наукові ступені авторів, назва установи, де працює автор; далі — назва статті великими 
напівжирними літерами, під назвою — анотація українською мовою з ключовими 
словами (5 - 6 слів / ключових словосполучень) набрана світлим курсивом; фраза 
«Ключові слова» — напівжирним шрифтом. 

У кінці першої сторінки, під короткою рискою, ставиться знак авторського 
права, ініціали, прізвища авторів, рік. 

У кінці тексту статті окремим абзацом наводяться висновки (слово «Висновки» — 
напівжирним курсивом). 

Після тексту статті в алфавітному або порядку згадування в тексті наводиться 
список літературних джерел (кожне джерело з абзацу).Бібліографічні описи оформля-
ються згідно з ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования 
и правила составления»та вимогами ВАК України. У тексті цитоване джерело позначається 
у квадратних дужках цифрою, під якою воно стоїть у списку літератури. Бібліографічний 
опис подається мовою видання. Не допускається посилання на неопубліковані матеріали. 
У переліку джерел мають переважати посилання на роботи останніх років. 

Прізвища іноземних авторів у тексті статті треба наводити в українській тран-
скрипції. 

Після списку літератури наводяться: анотація та ключові слова російською 
мовою; ініціали і прізвища авторів, назва статті великими напівжирними літерами, 
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анотація та ключові слова (Summary) англійською мовою (розмір анотації від 1/2 до 
2 / 3 сторінки); фрази «Ключевые слова» та «Key words» — напівжирним шрифтом. 

Усі анотації мають містити коротку інформацію щодо об'єкту та методик до-
сліджень з наведенням основних результатів роботи та рекомендаціями щодо сфери 
їх застосування. 

Після тексту анотацій та ключових слів наводиться фраза «Одержана редко-
легією (дата)» та електронна адреса автора (набрані світлим курсивом). За дату 
одержання статті вважають дату надходження її до редакції. 

Роздрукований варіант статті підписують усі автори. 
У разі одержання статті, оформленої з порушенням запропонованих «ВИМОГ», 

редакція статтю не реєструє. За необхідності доопрацювання статті відповідно до зау-
важень рецензента авторам направляється екземпляр рукопису, який разом із рецен-
зією, відповіддю рецензентові, двома екземплярами виправленої статті та електронним 
носієм з виправленим текстом слід повернути до редакції. 

Таблиці (у Word або Excel) можна давати як у тексті, так і в окремих файлах 
(на окремих сторінках). Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, набраний 
напівжирним шрифтом, і порядковий номер (без знака №), якщо таблиць кілька. Якщо 
таблиця одна, то дається тільки заголовок (без слова «Таблиця»). Слово «Таблиця» і 
номер — курсивним шрифтом, заголовок — напівжирним. Таблиці мають бути 
відкритими — без бокових, нижньої і горизонтальних лінійок у полі таблиці. Розграф-
люється лише шапка таблиці світлими лінійками. 

Ілюстрації мають бути виконані ретельно, на білому папері й розміщені в тексті 
та в окремих файлах (формати BMP, TIF, JPG; роздільна здатність не менше 300 dpi); 
допускається подавати рисунки розмірами 10x17 см, виконані акуратно чорною тушшю 
або чорною кульковою ручкою на білому папері, придатні для подальшого сканування. 
На звороті рисунка зазначити його номер, авторів і назву статті. 

Фотографії друкуються лише у разі крайньої потреби, вони мають бути чіт-
кими, контрастними, виконаними на білому фотопапері, розмірами 6x9 см. 

Підписи до рисунків набираються на окремій сторінці або безпосередньо під 
рисунками прямим шрифтом. 

Повторення одних і тих самих даних у тексті, таблицях і на рисунках не допускаються. 
Формули вставляються прямо в текст за допомогою редактора формул. Нумерація 

формул — арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки. 
Використовувані в статті фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, 

одиниці фізичних величин та умовні позначення мають бути загальноприйнятими. 
Скорочення позначень одиниць фізичних величин мають відповідати Міжнародній 
системі одиниць (SI). 

До статей додаються: виписка з протоколу засідання кафедри (підрозділу) з 
рекомендацією роботи до друку; відомості про авторів (прізвище, повне ім ' я та по 
батькові, науковий ступінь, місце роботи, номери контактних телефонів, адреса. 

Головний редактор журналу доктор хімічних наук, професор 
Іванов Сергій Віталійович 

Відповідальний секретар журналу кандидат технічних наук, доцент 
Пенчук Юрій Миколайович 

Контактні телефони: міський — (044) 287-92-18, внутрішній — 92-18 
E-mail: penchuk-yuri@yandex.ru 
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