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Науковий керівник –  д-р техн. наук., проф. Мороз О.І.  
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ СЕКЦІЇ 
 

Засідання кафедральних підсекцій відбувалися  17-22  жовтня 

2019 р. Всього було виголошено 147 доповідей, тези опубліковано у 

даному збірнику. У результаті роботи підсекцій було обрано 10 

кращих робіт, які доповідались на підсумковій конференції інституту 5 

листопада 2019 р. Переможцями секції стали: 1 місце Рибалко 

Владислав (ЕО-42); 2 місце – Шубеляк Олена (ТУ-42); 3 місце – 

Дзвоник Василь (ПТ-41). 

Тематика доповідей пов’язана з напрямами наукової роботи 

відповідних кафедр. Зокрема, доповіді студентів присвячено 

проблемам екологічної безпеки, шляхам усунення та запобігання 

забруднення навколишнього середовища, аналізу сучасного стану 

забруднень, вирішенню задачі забезпечення екологічної безпеки 

держави. Розглядались проблеми підприємництва у контексті сталого 

розвитку, проблеми розвитку спеціальних видів туризму в Україні та 

світі, державного регулювання туристичної діяльності, стратегічного 

розвитку складових інфраструктури туризму. Студенти розглядали 

проблеми утилізації побутових відходів у невеликих населених 

пунктах Західного регіону, пропонували системи пожежогасіння для 

об’єктів енергетичної галузі, аналізували потенційні небезпеки та 

джерела забруднення довкілля підприємствами виробництва дріжджів, 

а також системи організації функціонування науково-дослідних 

установ у галузі цивільної безпеки, вирішували задачі екологічної 

безпеки виробництва скла. 

 

Розклад роботи секції 

 

Дата і місце проведення Підсекція 

18 жовтня 2019 р. 10:00 

(ауд. 115, 8 навч.к.) 

Підсекція кафедри екології та 

збалансованого природокористування (ЕЗП) 

22 жовтня 2019 р. 16:00  

(ауд. 208, 38 навч.к.) 

Підсекція кафедри екологічної безпеки та 

природоохоронної діяльності (ЕБПД) 

22 жовтня 2019 р. 12:00 

 (ауд. 315, 38 навч.к.) 

Підсекція кафедри підприємництва та 

екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ) 

22 жовтня 2019 р. 14:00  

(ауд. 302, 38 навч.к.) 
Підсекція кафедри туризму (ТУР) 

17 жовтня 2019 р. 13:45  

(ауд. 313, 3 навч.к.) 
Підсекція кафедри цивільної безпеки (ЦБ) 

5 листопада 2019 р. 14:00 

(ауд. 302, 38 навч. к.) 
Підсумкова конференція ІСТР 
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ПІДСЕКЦІЯ 

 кафедри екології та збалансованого природокористування 

 

А.Бондарчук 

Науковий керівниик –к.т.н., доц.О.Р.Попович 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНИХ ДАХІВ» В УКРАЇНІ 

 

Сад на даху - є одним з найбільш розвинених напрямів 

сучасного будівництва. Це пояснюється тим, що існує проблема 

високої щільності забудови та перенаселеності великих міст, 

загазованості, викиди відходів виробництв, однак зелена покрівля 

сприяє суттєвому поліпшенню екологічної ситуації. На сьогодні 

«зелені дахи» особливо поширені в містах, де більшу частину міської 

площі займають кам'яні забудови, тобто відчувається дефіцит вільного 

місця. Наукові дослідження, а також досвід багаторічного 

застосування технології озеленення будівель довели, що зелене 

покриття має низку позитивних ефектів, серед яких: 

Технічні: 

-озеленення дахів вирішує завдання із кондиціювання 

(охолодження) приміщень при високих зовнішніх температурах і 

утримання тепла при зовнішніх низьких температурах; 

-система озеленення дахів забезпечує зниження шуму в межах 

від 2 до 10 децибел; 

- вирішення проблеми великих міст - теплового острівкового 

ефекту, який виникає в літній період року, коли чорні дахи значно 

збільшують температуру навколишнього повітряного простору, 

відправляючи вгору маси розігрітого повітря. Рослини здатні 

нейтралізувати це явище; 

- система озеленення захищає покриття дахів від руйнування 

ультрафіолетовими променями й від механічних впливів. За оцінками 

експертів, термін служби покриття дахів подовжується в 2-3 рази; 

Соціальні: 

- озеленення дахів інтенсивним способом створює додатковий 

простір, що може використовуватися як місце для відпочинку; 

- наявність зелених зон відпочинку створює позитивний ефект 

від контакту людей з природою; 

Економічні: 

- завдяки енергозберігаючим властивостям зелених дахів 

знижуються витрати на опалення та кондиціювання відповідних 

приміщень; 
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- застосування стимулюючих заходів в деяких країнах для 

юридичних осіб дозволяє реінвестувати частину прибутку в нове, 

більш екологічне обладнання; 

-оскільки система озеленення дахів забезпечує зниження 

шуму, знижуються витрати на купівлю шумоізоляційного маеріалу; 

Екологічні:  

- рослинний шар утримує близько 20% пилу і шкідливих 

речовин, які містяться в повітрі; 

- абсорбуючі можливості зелених покрівель утримують вологу 

до 70% дощової води, що потрапляє на неї в результаті випадання 

опадів; 

- випаровування дощової води сприяє збереженню природної 

вологості повітря; 

- «зелені дахи» є сприятливим середовищем для рослин, 

птахів, комах.  

В Українi зеленi технології та озеленення дахiв  ще не 

отримали належного розповсюдження, проте необхідність їх 

застосування є, особливо у великих містах i промислових регіонах. 

Необхiдно приділити увагу результатам урбанізації, які призвели до 

погіршення екологічного середовища міст, стану здоров’я місцевого 

населення, збільшення обсягів споживання енергетичних ресурсів 

тощо. Цi наслiдки частково можливо усунути за допомогою 

озеленення покрівель багатоповерхових та приватних житлових 

будинків, промислових будівель та дахів інших споруд на території 

міст,так як клімат України та рослинний світ є  сприятливими для 

розвитку технології «зелених дахів». Покращити екологічний стан в 

Україні за допомогою «зелених дахів» цілком реально, свідченням 

цього є дослідження німецьких вчених, за розрахунками яких 1,5 

метрів квадратних трав’яних насаджень забезпечує киснем одну 

людину цілий рік.  

Загалом в Україні сьогодні вже облаштовано близько 100 тис. 

кв. м зелених дахів. За прогнозами, площа дахів, придатних для 

озеленення, тільки в Києві складає близько 2,5 млн. кв. м, а по всій 

країні площа зелених покрівель може становити більше 30 млн. кв. м. 

Великий інтерес до дахового озеленення нині виявляють 

Дніпропетровськ і Харків, це може стати популярною ідеєю і для 

українського села. Європейський досвід показує, що популярність 

«зелених дахів» у сільській місцевості також зростає з огляду на 

питання енергоефективності, екології та естетики.  
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І. Бзюх  

Науковий керівник – д.т.н.,проф. Я.М. Гумницький  

 

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ ВІД СПОЛУК ХРОМУ 

АДСОРБЦІЄЮ ПРИРОДНИМ ЦЕОЛІТОМ 

 

Стічні води, містять важкі метали, які утворюються в 

автомобільній та хімічній промисловості, при виробництві 

гальванічних елементів і обробці металевих поверхонь, в електронній 

промисловості, у друкарні, на шкіряних фабриках та інших. Вони 

становлять велику небезпеку для навколишнього середовища і для 

людини. Токсичність деяких йонів виявляється навіть при незначних 

концентраціях. 

Проблема видалення важких металів із стічних вод зараз 

особливо актуальна. Погано очищені стічні води надходять у природні 

водойми, де важкі метали накопичуються у воді і донних 

відкладеннях, стаючи таким чином джерелом вторинного забруднення. 

Сполуки важких металів порівняно швидко поширюються за обсягом 

водного об'єкта. Внаслідок чого вміст важких металів у відкладах 

постійно збільшується, і коли адсорбційна здатність опадів 

вичерпується, важкі метали надходять у воду, що і призводить до 

екологічної кризи. Штрафні санкції за скидання важких металів у воду 

стають дедалі жорсткішими, але це не вирішує проблеми. 

Хромування поверхонь металевих виробів широко 

застосовується на сучасних гальванічних виробництвах. Електроліти, 

які використовуються під час хромування, через певний час роботи 

забруднюються катіонами заліза та іншими домішками і це вимагає їх 

часткової або повної заміни. Велика кількість вод, що містять розчинні 

сполуки хрому, утворюється під час промивання деталей після 

електролітичних ванн. Значні кількості можуть надходити у водойми зі 

стічними водами фарбувальних цехів текстильних підприємств, 

шкіряних заводів і підприємств хімічної промисловості. Сполуки 

хрому (III) належать до 2-го класу небезпечності, а сполуки хрому (VІ) 

– до 1-го класу небезпечності. Причиною надлишку іонів хрому є 

надходження їх із питною водою, а також порушення регуляції обміну 

хрому. Основні прояви надлишку хрому: астено-невротичні розлади, 

алергизуючі чинники, дерматити і екземи. Як приклад, в смт. Турбів 

Вінницької області виявлено забруднення індивідуальних заборів 

питної води хромом, вміст якого в деяких колодязях становить більше 

2 мг/л, при нормі 0,05 мг/л. В цю зону зараження потрапило близько 

500 дворів. Подекуди вміст хрому перевищував норму в 400 разів. 
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Відтак, така вода стала непридатною для вживання. За попередніми 

даними, ймовірним джерелом забруднення води є цех гальваніки 

місцевого машинобудівного заводу. Поліпшення якості питної води 

наразі досягається як її очищенням, так і покращенням стану водних 

джерел, яке забезпечується впровадженням заходів по попередженню 

їх забруднення.  

Ряд виробництв скидає стічні води, які містять солі хрому(ІІІ) 

або хромової кислоти: гальванічні цехи машинобудівних, 

приладобудівних автомобільних, авіаційних заводів і т.п., цехи 

текстильних підприємств, шкіряні заводи, на яких проводять хромове 

дублення, хімічні заводи, які випускають хромпік та хромові квасці та 

ін. Як правило, стічні води різноманітних виробництв містять іони не 

лише хрому. Зокрема, найбільш концентровані стічні води шкіряно-

хутрового виробництва відносять до дубильних та після дубильних 

процесів. Після хромового дублення стічні води мають синьо-зелений 

колір, іноді з голубоватим відтінком, сильно каламутні, містять велику 

кількість речовин, що повільно осідають. Відпрацьовані рідини від 

процесу дублення – нейтралізації в найбільшій кількості містять солі 

хрому(ІІІ), натрію або ж калію. Постійне зростання об'ємів 

забруднених природних та стічних вод внаслідок антропогенного 

впливу потребує пошуку нових безпечних методів їх очищення. Існує 

велика кількість методів очищення стічних вод, проте кожен із методів 

має свої недоліки. Так, до недоліків екстракційних методів відносять 

складність технологічної схеми, більшість вживаних екстрагентів в тій 

чи іншій мірі розчиняються в оброблюваній воді. Недоліком методу 

осадження є поява в розчинах великої кількості йонівNa+ , K+ , Ca2+; 

методів іонообмінного очищення стічних вод – невисока робоча 

обмінна ємність іонообмінного матеріалу ; коагуляційного методу – 

утворення невідновлюваних відходів та низький ефект очистки від 

органічних домішок. Останнім часом значну увагу дослідників 

привертають адсорбційні методи очищення стоків від забруднювачів, 

зокрема із застосуванням природних дисперсних сорбентів. 

Перевагами застосування адсорбційних матеріалів є: 52 природні 

сорбенти широко розповсюджені в Україні. 
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В. Васьків 

Науковий керівник - к.т.н., доц. О.Р. Попович 

 

ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ 

ПРОМИСЛОВИХ ВОД ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ 

 

Харчова промисловість є однією із провідних галузей 

промисловості України, що динамічно розвивається За різними 

оцінками, продукція харчової промисловості нині складає 15-21% від 

усієї промислової продукції, що виробляють в Україні. 

Стічні води харчової промисловості характеризуються 

високими концентраціями органічних забруднень і, зазвичай, не 

містять токсичних домішок. Органічні забруднення стічних вод 

включають компоненти перероблюваної сировини рослинного і 

тваринного походження, що, як й усі речовини біологічної природи, 

можуть бути окислені. У зв’язку із цим біотехнологія очистки стічних 

вод харчової промисловості природнім шляхом включена у загальний 

біологічний кругообіг біосфери. 

Як відомо, найпростішим критерієм біоокислюваності 

органічних домішок стічних вод служить експериментальне 

визначення БПК. Якщо ця величина визначається (тобто споживання 

кисню відбулося), то домішки відносять до біологічно окислюваних. 

Ступінь біоокислюваності органічних домішок чисельно оцінюють 

відношенням БПКповн/ХПК, тобто відношенням кількості органічних 

домішок, які окислюються біологічним шляхом, до усієї маси 

органічних домішок, що містяться в стічних водах. Якщо відношення 

БПКповн/ХПК > 0,5, то для знешкодження органічних забруднень 

доцільно застосовувати аеробні біологічні методи 

Біологічне очищення є одним із методів очищення стічних 

який за характером аналогічний природним процесам, наприклад, 

біологічному очищенню організмів (біоценозу), до складу яких 

входить багато різних бактерій (простих і високоорганізованих), 

пов'язаних між собою в єдиний комплекс складними 

взаємовідносинами (метабіозу, симбіозу та антагонізму). Основну роль 

у цьому комплексі відіграють бактерії, число яких знаходиться в 

межах від 10е до 10м клітинок в одному грамі сухої біомаси. Число 

родів бактерій може досягати 5—10, а число видів — кілька десятків і 

навіть сотень. 

При вирішенні проблем очищення стоків особливої уваги 

заслуговують біотехнологічні способи обробки. Очищення з 

використанням мікроорганізмів є основою ззовні простого, але 
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насправді високоорганізованого процесу біологічного перетворення 

забруднювальних органічних речовин токсично-промислових чи 

побутових стічних вод на нетоксичні продукти, а стічної води, 

відповідно, на екологічно безпечну та біологічно повноцінну. 

Біотехнологічні методи можуть забезпечити потрібний рівень 

очищення, не вимагають значних економічних затрат і можуть бути 

застосовані у широкому масштабі, при тому передбачають можливість 

отримання побічних корисних продуктів   

Дуже часто відходи є енергетично багатими і можуть бути 

використані як енергетична сировина Такі біоелектрохімічні системи, 

як мікробні паливні елементи використовують процеси, що 

відбуваються в живих організмах, для отримання електричної енергії 

або водню. Перевагою цих систем передусім є відсутність небезпечних 

відходів, які б забруднювали навколишнє середовище, та можливість 

використання відходів різних підприємств, багатих органічними 

речовинами (наприклад, стічна вода підприємств харчової 

промисловості), в якості вихідної сировини.  

Мікроорганізми-екзоелектрогени, що знаходяться у складі 

біоплівок, зазвичай вносять більший вклад у загальну продуктивність 

біоелектрохімічної системи ніж ті, що суспендовані в розчині анодної 

камери. Для збільшення потужності мікробні паливні елементи також 

об’єднують в батареї. 

 

А. Габуда 

Науковий керівник – к.т.н., доц. Сабадаш В.В. 

 

АДСОРБЦІЯ З РОЗЧИНІВ НА ТВЕРДІЙ ПОВЕРХНІ 

 

1. Загальні закономірності адсорбції речовин із розчинів 

Складністю вивчення процесу адсорбції полягає у тому що, із 

розчин адсорбуються всі компоненти. Це в подальшому може 

впливати на ізотерму адсорбції. У випадку якщо в розчині міститься 

одна розчинена речовина, то на процес може впливати сама речовина-

розчинник та ступінь розчинності речовини в розчиннику. Крім цього 

можливі випадки різного характеру взаємодії  молекул адсорбативу в 

розчині та і на поверхні адсорбенту. Цей фактор впливає на 

різноманітність адсорбційних кривих.  

Чарльз Гільз класифікув ізотерми адсорбції на 4 класи за 

першим проміжком формування: 

 S-подібна; 

 L-подібна; 
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 H-подібна; 

 C- подібна. 

Та на 5 класів на високих концентраціях адсорбату (рис. 1) 

 
Рис. 1. Класифікація ізотерм адсорбції по Гільзу 

 

2. Аналіз експериментальних ізотерм адсорбції 

Зачасту ізотерми адсорбції мають вигляд L1, L2, тому для їх 

аналізу беруть рівняння Френдліха, Ленгмюра, або Дубініна-Астахова, 

для лінійних ізотерм – рівняння Генрі.  

2.1. Рівняння Генрі 

При адорбції низькоконцентрованих розчинів, кількість 

адсорбованої речовини прямо пропорційна вмістц адсорбтиву в 

розчині. 

       
де, Г – величина адсорбції, моль/г; 

     С – рівноважна концентрація, моль/л; 

     Кн – константа Генрі. 

Закон Генрі виконується тільки при низьких ступенях 

заповнення поверхні адсорбативом. 

2.2. Рівняння Ленгмюра 

Якщо на поверхні адсорбента може адсорбуватися лише один 

шар молекул, то з ростом концентрації розчиненої речовини 

відбувається начисеня поверхні адсорбату. Ця теорія була 

запропонована  американським хіміком І. Ленгмюром. 

Рівняння Ленгмюра широко застосовується для опису ізотерм 

адсорбції: 

       
   (

 
  

)

      (
 
  

)
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де,      – максимальна величина адсорбції, моль/л 

        – рівноважна концентрація;  

         – стандартна концетрація, 1 моль/л; 

         – константа Ленгмюра. 

2.3. Рівняння Френдліха 

Френдліх експериментально показав, що кількість адсорованої 

речовини часто зростає не пропорційно до концентрації в розчині, 

значно повільніше, пропорційно кореня n-ного ступеня з концентрації 

розчину  
 

 
          

      
 
  

де,     – константа Френдліха. 

2.4. Рівняння Дубініна-Астахова 

У випадку адсорбції з мікропористими сорбентами    
         розмір яких співставний з розміром адсорбованих молекул 

відбувається об'ємне заповнення адсорбційного простору. 

Математичний опис об'ємного заповнення мікропор було 

запропоновано М.М. Дубініним та В. А. Астаховим: 

         [ [
  

    
     (

    

 
)]

 

] 

де      
   

 – характеристика енергія адсорбції, Дж/моль; 

        – показник ступеня. 

 

Я.Григорієва 

Науковий керівниик –к.т.н., доц.О.Р.Попович 

 

МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ НА ВОДНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ  

  

Одна з найпоширеніших проблем раціонального використання 

водних ресурсів є проблема наших річок. В їхніх басейнах формується 

понад 60 % водних ресурсів. Серед забруднювачів води особливе місце 

посідають синтетичні миючі засоби.  

Миючі засоби є небезпечними як для навколишнього 

середовища, так і для здоров’я людини. Вони посідають важливе місце 

у нашому житті – миття посуду і підлоги, прання і прибирання 

квартири, тощо.  

У складі миючих засобів присутні такі шкідливі речовини, як: 

хлор, діоксид сірки, етиленгліколь, поверхнево-активні речовини 
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(ПАР), фенол, формальдегід, ацетон, аміак, ензими, оптичні 

відбілювачі, абразивні речовини, ароматизатори. 

Забруднення води речовинами, що містять фосфор, сприяє 

бурхливому розмноженню синьо-зелених водоростей і ―цвітінню‖ 

водойм, яке супроводжується різким зниженням у воді вмісту кисню, 

―заморами‖ риби, загибеллю інших водяних тварин. 

Після прання з брудною водою триполіфосфат безпосередньо 

потрапляє в грунт, а звідти в річки і озера. Кількість його 

накопичується, а потім він починає діяти, як добриво. Тобто йде 

підсилене підживлення водної системи річок і озер шкідливими 

скидами від міст, відходами виробництв. Така підгодівля води 

спочатку викликає бурхливе цвітіння, а потім неминуче старіння 

водойми. 

Небезпеку при недбалому використанні становлять навіть 

звичайні порошки для прання білизни. До складу цих миючих засобів 

входять ПАР, фосфати та ін. Чим вищий вміст ПАР, тим ефективніший 

порошок. 

Тому, дуже важливо, щоб саме ця категорія продукції 

відповідала найвищим вимогам безпеки відповідно до вимог 

Технічного регламенту мийних засобів. 

Під час придбання товару необхідно звертати увагу на 

наявність маркування. Відповідно до вимог мийний засіб маркується 

шляхом нанесення на зовнішню поверхню пакування чіткими 

літерами, що не змиваються протягом строку придатності такого 

засобу, із зазначенням:  

- найменування та інформації про призначення мийного 

засобу; 

- торговельної марки (за наявності) або торговельного знаку, 

найменування, місце знаходження та номера телефону виробника 

мийного засобу або його уповноваженого представника; 

- інформації про склад мийного засобу; 

- адреси, зокрема електронної пошти (за наявності), та номера 

телефону, за якими можна одержати технічний опис інгредієнтів; 

- інструкції із застосування, заходів безпеки та спеціальних 

застережень згідно із законодавством, а в разі їх відсутності 

              - вимог, наведених у ДСТУ ГОСТ 31340:2009 

―Попереджувальне маркування хімічної продукції‖. 

Для очищення стічних вод промислових підприємств від 

фосфатів необхідний комплексний підхід. Найприйнятнішим з точки 

зору технології та ресурсозбереження є вилучення фосфатів за 

допомогою природних сорбентів. Для вилучення фосфат-іона доволі 
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ефективними є цеоліти, проте встановлено, що поглинання фосфатів 

відбувається за механізмом хемосорбції. 

У побутовій хімії фосфати почали масово використовувати в 

1960-х роках. Однак через 25 років учені довели їхній шкідливий 

вплив, тому багато країн поступово відмовлялися від цієї сполуки. 

 Цивілізовані країни світу, які, на відміну від нас, серйозно 

стурбовані екологією та якістю життя майбутніх поколінь, давно 

відмовляються від застосування миючих засобів на фосфатній основі. 

А в ЄС прийнято цілий ряд законодавчих актів з питань зменшення 

негативного впливу миючих засобів на здоров’я людини і навколишнє 

середовище. 

В Німеччині, Італії, Австрії, Норвегії, Швейцарії і Нідерландах 

використовують лише порошки без фосфатів. У Бельгії налічується 

більше 80% порошків, що не містять фосфатів, в Данії – 84%, 

Фінляндії і Швеції – 90%, Франції – 50%, Великобританії – 50%, 

Іспанії – 65%, Греції – 66% і Португалії – 35%. У Японії вже до 1986 

року в пральних порошках фосфатів не було взагалі. Закони про 

заборону фосфатів у прально-миючих засобах діють в Республіці 

Корея, на Тайвані, в Гонконгу, Таїланді і в Південно-Африканській 

Республіці. У США такі заборони охоплюють більшість усіх штатів. 

 

Л. Демчак 

Науковий керівник – д.т.н., проф. Мальований М.С. 

 

КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ 

СПОРУД НЕВЕЛИЧКИХ МІСТЕЧОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ 

ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ МІСТА МОНАСТИРИСЬКА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Місто Монастириська відноситься до невеликих містечок, в якому 

хоча і є каналізаційні очисні споруди, проте вони дуже старі і давно 

вийшли із ладу. КП ―Монастириський Комунсервіс‖ – основний 

забруднювач місцевої річки. Тож каналізаційні води подаються лише у 

відстійники, а потім неочищеними виливаються у річку Коропець, а 

дальше – у Дністер. Тому вода в річці забруднена амонійним азотом, 

фосфатами і завислими речовинами. 

Для покращення екологічного стану місцевої річки Коропець 

необхідно КП ―Монастириський Комунсервіс‖ забезпечити новими 

діючими очисними спорудами. Охопити послугою водовідведення 

належної якості усю територію міста, в тому числі житловий сектор, 

навчальні заклади, установи, організації, створити елементарні умови 
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для забезпечення життєдіяльності міста. Це дозволить покращити 

екологічну ситуацію та охорону навколишнього середовища, 

забезпечити належний санітарний стан у місті в зв’язку із ліквідацією 

вигрібних ям, запобігання спалахів різного роду інфекційних  

захворювань. Завдяки введенню в дію нових очисних споруд буде 

досягнуто високий ступінь очищення стічних вод, адже стічні води 

випускаються в річку Коропець, яка протікає через  Козівський, 

Підгаєцький, Монастириський райони Тернопільської області, 

Тисменицький район Івано-Франківської області і впадає в річку 

Дністер. Тому їх якісне очищення позитивно вплине на екологічну 

ситуацію великого регіону. Завдяки встановленню енергоощадного 

обладнання та впровадженню енергоощадних технологій 

передбачається скорочення витрат на електроенергію та здешевлення 

послуги із водовідведення. Повна автоматизація процесу суттєво 

зменшить вплив людського фактору на процес та зменшить витрати на 

оплату праці, що, в свою чергу, призведе до здешевлення послуги. 

Хоча це і вимагає значних фінансових вкладень, але такі дії дієві та 

ефективні. 

Нами розглядалось декілька варіантів облаштування очисних 

споруд, які можна використати у невеликих містечках. 

1). Будівництво біологічних очисних споруд потужністю 

300м³/добу. Впровадження очисних споруд сприятиме покращенню 

екологічного стану території, оскільки припиниться скидання 

неочищених стічних вод у навколишнє середовище, у річку Коропець.  

2). Будівництво очисних споруд із впровадженням  

енергозберігаючих технологій на базі установки «УМКА-БІО» 

продуктивністю 500 м³/добу із біофільтром доочищення та  блоком 

зневоднення осаду в якій використовується більш сучасна та 

ефективна система управління. Підтвердження цього є те, що 

інформація про роботу установки відображається не лише на 

демонстраційному екрані у диспетчерському пункті, та додатково на 

екранах мобільних телефонів і в обслуговуючого персоналу. В 

результаті встановлення установки «УМКА-БІО» ефективність 

очищення господарсько-побутових стічних вод буде становити 88,0 - 

98,9 %.  

3). Біологічне очищення стічних вод установкою BIOTAL. Це 

єдина в світовій практиці система автономної каналізації, яка в 

залежності від витрати стічних вод, заощаджує до 70% електроенергії. 

Установка BIOTAL залізобетонного виконання призначена для 

глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних 

вод, об`ємом від 10 до 500 м
3
/добу.  
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4). BioBox-Рolis – принципово новий підхід у будівництві 

комунальних каналізаційних очисних середньої потужності для 

невеликих міст та селищ міського типу. Переваги BioBox: 

1. «Нульовий викид» - використання сучасної системи фільтрації 

повітря в єдиному блоці очисних споруд виключає будь-які шкідливі 

викиди в атмосферу. 

2. Компактність - всі резервуари, трубопроводи, обладнання та 

додаткові приміщення знаходяться в єдиній будівлі очисних споруд. 

3. Зменшення санітарно-захисної зони – повна відсутність викидів 

шкідливих газів (метану, меркаптану тощо) та неприємних запахів 

дозволяє зменшити санітарно-захисну зону навіть від очисних споруд 

потужністю в 5000 м
3
/добу до 50 метрів. 

4. Відсутність шуму – використання шумопоглинаючих кожухів на 

обладнанні дозволяє значно зменшити рівень шуму порівняно із 

традиційними очисними спорудами. 

5. Архітектурна своєрідність – використання будівлі із сандвіч-

панелей дозволяє використовувати цікаві архітектурні рішення. 

6. Сучасна технологія очищення, яка дозволяє досягти 

максимальних та стабільних показників очищення за мінімальних 

витрат на обслуговування. 

 

Д. Варгас 

Науковий керівник – д.т.н., проф. М.Мальований 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЕКВАДОРУ 

 

Еквадор є переважно сільськогосподарською країною, 

незважаючи на нафту, яка стала його основним джерелом доходів і 

промисловості, що значно розширився. У сільському господарстві 

зайнято 32 відсотків робочої сили і забезпечує 3-17 відсотків валового 

національного продукту. Імпорт сільськогосподарської продукції 

становила від $ 199-267 млн FOB, тоді як  експорт склав $ 1462-1968 

млн FOB (SICA/MAG, 2002). Половина експорту 

сільськогосподарської продукції є банани, креветки, кава, какао, 

зрізані квіти, рис та риба, інші продукти. 

Мета роботи - дослідження екологічної безпеки 

сільськогосподарської продукції з Еквадору тобто, вплив на 

навколишнє середовище, як впливає на якість сільськогосподарської 

продукції, здоров'я фермерів через використання пестицидів, 

дослідження оцінка домінантних тенденцій екологізації сільського 
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господарства беручи до уваги певні процедури, які сьогодні відомі як 

хороші сільськогосподарські практики та розробка рекомендацій із 

екологічної безпеки. 

Екологічні вимоги настільки істотні та принципово важливі, що, 

не дотримуючись їх, неможливо забезпечити економічну ефективність 

аграрного виробництва. Для сільського господарства це має особливо 

важливе значення, оскільки ця галузь суспільного виробництва, як 

ніяка інша, тісно пов'язана із живими та неживими об'єктами природи. 

Тому меліорація, хімізація, механізація та інші напрями розвитку 

сільського господарства можуть примножити силу землі, підвищити її 

продуктивність, якщо проводити їх з урахуванням екологічних вимог. 

Нами досліджувались аспекти забезпечення екологічної безпеки 

сільськогосподарської продукції в Еквадорі (вплив пестицидів та 

добрив). Неправильне їх застосування може завдати великої шкоди 

посівам, навколишньому середовищу, здоров’ю людей, свійським 

тваринам і птиці. Усі без винятку пестициди при ретельному вивченні 

виявляли або мутагенну, або інші негативні дії на живу природу і 

людину. Навіть разові контакти людини із деякими пестицидами 

призводять до зміни біотопів головного мозку. Застосування великих 

доз добрив може погіршити якість продукції, ґрунтових вод, що 

зумовлює забруднення річок та водойм. 

 

В. Жидун 

Науковий керівник – д.т.н. Мальований М.С. 

 

ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОЛОГІЇ ТА 

АГРОГОСПОДАРСТВІ ФРАНЦІЇ  

 

Теперішній тренд на екологізацію виробництва не оминув і 

агропромисловість. Зокрема це відноситься до альтернативних 

способів збільшення урожайності. Розвиток біотехнологій в сфері 

агротехнологій базується на збільшенні природної резистивності 

сортів до біотичних та абіотичних факторів.  

Найбільша кількість досліджень проводиться на пшениці. 

Пшениця є основною із зернових культур у світовій торгівлі. 

Глобальна пшенична промисловість має в середньому виробництво 

720-760 млн т, споживання 700-750 млн т і 215-280 млн тон річного 

резерву. Світові поставки пшениці стикаються із проблемами зміни 

клімату, зниження площі відповідних сільськогосподарських угідь, 

відсутність у генетичному розмаїтті, і багато інших. Серед усіх 

проблем, збудник виникнення становить основну загрозу світовому 
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видобутку пшениці, особливо грибковій епідемії. Найпоширенішим 

способом боротьби із такими факторами є пестициди. Пестициди є 

основними засобами проти хвороб пшениці та інших 

сільськогосподарських культур. Це речовини використовуються для 

контролю та запобігання розмноження шкідників тварин, 

мікроорганізмів та рослин. 

Пестициди можна класифікувати на різні групи залежно від їх 

цілей: гербіциди, фунгіциди, бактерициди та ін. У світовій практиці на 

сьогодні існує більше 10 тисяч видів таких препаратів, які відомі та 

використовуються. За останні 10 років середнє вживання всіх 

пестицидів становило 2,4 млн.тон на рік у світі. Найбільш масовими 

функціональними групами є гербіциди (40%), інсектициди (17%) та 

фунгіциди (10%). Зазвичай більшість з них характеризуються 

функціональною складовою. Залежно від активності агента, фунгіциди 

діляться на профілактичні або захисні. Профілактичні фунгіциди 

запобігають зараженню рослин або припиняють розвиток патогенних 

мікроорганізмів. Більшість фунгіцидів впливають на лікувальну або 

усувати дії міцелію, викликаючи їх загибель після інфікування 

рослини. Основний вплив на людське здоров’я в фунгіцидів – 

нейротоксичність та ендокринна дисфункція. Деякі з них 

розглядаються як канцерогени.Беручи до уваги всі недоліки 

пестицидів у відношенні до навколишнього середовища, очевидно, що 

необхідно знайти альтернативні методи боротьби із хворобами рослин. 

Суть біоконтролю проти хвороб рослин визначається як 

використання самого організму для впливу на діяльність рослинного 

патогену. В патології рослин, це означає використання мікробних 

антагоністів, які виробляють протимікробні речовини, яких організм 

не здатен виділити, для регулювання опірності рослин хворобам. Крім 

того, вони можуть підтримати природну систему імунітету рослин для 

контролю за хворобою в рослинах. Рекомендується використовувати 

кілька різних типів біоконтролю разом, щоб зробити підвищення 

імунітету більш ефективними.  

Рослинні гормони (фітогормони) розташовані в різних типах 

рослинних тканин. Вони викликають пов'язані модифікації і 

специфічні поведінки клітин, які викликають реакцію організмів на 

екологічні умови та патогени. Їх основними функціями є регулювання 

росту і захисту рослинних тканин від патогенних організмів. Рослинні 

гормони прості у своїй структурі в порівнянні із тваринами або 

людьми. Крім гормонів, є багато факторів росту рослин, які впливають 

на функцію і зростання рослин. Розвиток рослин в основному 
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залежить від двох основних груп гормонів: гормони росту і захистити 

гормони. 

Використання високопродуктивної рідинної хроматографії дає 

змогу контролювати виділення гормонів рослин, а отже і знаходити 

закономірності в їх екстракції рослинами. Це аналітична техніка для 

відокремлення, ідентифікації та кількісної оцінки компонентів у 

суміші. Вона має вищу функцію поділу компонентів, ніж стовпчаста 

хроматографія. У процесі розділення компоненти в суміші будуть 

переміщатись на різних швидкостях потоку в залежності від їх різних 

ступенів взаємодії в апараті. 

Отже пошук альтернативних методів боротьби із шкідниками є не 

тільки економічно доцільним, але і екологічно раціональним, адже 

з’являється можливість значно скоротити використання хімічно 

активних агентів. Зокрема це основний перспективний напрям 

розвитку для агросектору на шляху до скорочення використання 

пестицидів. Розробка сучасних методів контролю та стимулювання 

захистних функцій рослин є пріоритетним напрямом розвитку 

агробіотехнолій. Перспективним вважається використання 

високопродуктивної рідинної хроматографії як способу пошуку 

закономірності виділення мікробних антагоністів. 

 

Н. Землянська 

Науковий керівник – к.с.-г.н. Тимчук І.С. 

 

ВИКОРИСТАННЯ КАПСУЛЬОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ З ОБОЛОНКОЮ МОДИФІКОВАНОЇ ПЕТ ПЛЯШКИ 

 

Надзвичайно актуальним для агропромислового комплексу, на 

сьогоднішній день, є виробництво та раціональне використання 

добрив, що служить для науки поштовхом для пошуку 

природозберігаючих технологій виробництва і використання добрив. 

Переробка та використання відходів сільськогосподарського 

виробництва допоможе забезпечити рослинництво мінеральними 

добривами. 

В теперішньому часі неможливо уявити сучасне сільсько-

господарське господарство без застосування добрив, адже саме вони є 

джерелом різних корисних  елементів для рослин ( азот, фосфор, калій) 

і покращання властивостей ґрунту. Один з основних прийомів 

інтенсивного землеробства належить використанню добрив. Вони 

суттєво допомагають покращити врожай будь-яких культур на вже 

освоєних площах без додаткових витрат на обробку нових земель. Для 
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підтримки належного рівня ґрунту слід вносити добрива, щоб 

задовольнити потреби рослин у поживних речовинах. 

Є актуальним, на сьогоднішній день, застосування мінеральних 

добрив, отриманих промисловим шляхом. Так як вони легко 

поглинаються рослинами і, за короткий проміжок часу дають видимий 

результат. 

Виробництво, транспортування та застосування гранульованих 

мінеральних добрив має ряд існуючих невирішених проблем, одна з 

яких полягає в крихкості гранули, яка руйнуються в процесі 

зберігання, транспортування і внесення добрив, що сприяє утворенню 

з них пилу, робить їх незручними для обробки і використання.  

Існують методи поліпшення якості добрив, які не ускладнюють 

технологічний процес їх виробництва і не потребують використання 

дефіцитних реагентів і домішок. Тому використання в якості 

капсульної оболонки органічних відходів є дуже актуальним, оскільки 

вирішує питання одержання органо-мінерального добрива 

пролонгованої дії і одночасно проблему утилізації органічних відходів. 

Також важливою проблемою є проблема втрат корисних, 

доступних для рослин живильних компонентів в процесі 

транспортування, збереження та застосування мінеральних добрив.  

Основні втрати і напрямки:  

– втрати у вигляді газоподібних виділень (випаровування) 

корисних компонентів;  

– вимивання живильних компонентів атмосферними опадами та 

поливальними водами з переведенням доступних для рослин 

живильних компонентів у горизонти ґрунту, які не доступні кореневій 

системі рослин;  

– перетворення доступних для рослин живильних компонентів у 

нерозчинні, не доступні для рослин речовини.  

Щоб зменшити ці витрати необхідно гранули покрити 

захисними оболонками, тобто поживні елементи, що входить до 

складу добрив, переводять до класу компонентів з відносно низькою 

розчинністю, що забезпечує довготривалість їх дії на ґрунт та рослину. 

Оболонка захищає речовини, що перебувають усередині капсул, від дії 

зовнішнього середовища, забезпечує точне дозування речовин, маскує 

їх запах, смак, колір, знижує летючість, токсичність, пожежонебезпеку 

тощо. 

Переробка ПЕТ-пляшок дає можливість для повторного 

використання матеріалу, дозволяє зменшити кількість відходів, які 

прямують  на звалища. 
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Процес утилізації відходів ПЕТ у виробництві капсульованих 

мінеральних добрив складається із таких стадій: збирання 

використаних виробів з ПЕТФ; первинної переробки зібраних 

відходів; створення плівкоутворювальної композиції; капсулювання 

гранульованих мінеральних добрив. 

Отже, використання ПЕТ- пляшки в капсулюванні мінеральних 

добрив дозволяє зменшити кількість відходів і збільшити дію 

мінеральних добрив на рослини і ґрунт. 

 

М. Зрайло  

 Науковий керівник – к.т.н., асист. Голець Н. Ю. 

 

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ МАЛИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

(ГЕС) НА РІЧКУ СТРИЙ 

 

Річка Стрий знаходиться у Львівській області в межах 

Сколівського, Турківського, Дрогобицького, Стрийського та 

Жидачівського районів. Вона є правою притокою Дністра 

(басейн Чорного моря). Ця річка є найважливішим джерелом питної 

води для Львова і найбільших міст Прикарпаття – Дрогобича, Стрия, 

Трускавця. Тому спільна думка екологів, науковців, жителів, туристів 

є одностайною – будувати малі ГЕС на річці Стрий, неприпустимо, 

адже  є вірогідність забруднення питних водозаборів інфільтратами із 

нафтоносних горизонтів. 

Незважаючи на це, так звані «інвестори» напланували на річці і 

притоках, крім вже існуючої Яворської, ще 11 малих ГЕС. Річка вже 

сьогодні важко поранена «тромбом» Яворської ГЕС. Більше вона може 

не витримати. 

Гідроеколог, кандидат біологічних наук і старший науковий 

співробітник Інституту екології Карпат НАН України, Петро Тєстов, 

провів дослідження впливу Яворської ГЕС на біоту р. Стрий. 

Результати досліджень виявились вельми невтішними для річкових 

мешканців і людей. Внаслідок експлуатації малої ГЕС в с. Явора, річка 

Стрий протягом двох десятків кілометрів втратила свій гірський 

характер, водосховище ГЕС сильно замулене, риба відчуває проблему 

нестачі кормової бази. 

На території селища Верхнє Синьовидне пропонують побудову 

аж 2 малих ГЕС – на річці Стрий і на річці Опір. Обидві річки в цій 

місцевості – великий осередок водного туризму національного 

масштабу, який буде назавжди втрачений у разі будівництва ГЕС. В 

обох річках багатюще видове різноманіття риб з Червоної книги 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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України – форель, харіус, підуст, марена та інші. На цій ділянці воду 

для ГЕС зі р. Стрий планують перекинути в р. Опір. У результаті р. 

Стрий може залишитись перерізаний греблею і без води. 

Неподалік, але вже на р. Стрий, теж запланували зводиди ГЕС. 

Річка Стрий тут широкий і повноводний. Тут він живить найбільший у 

області питний водозабір. Поряд знаходяться нафтові родовища. Зміна 

гідрології річки на цій ділянці може призвести не тільки до втрати 

біологічного різноманіття, але й до порушення режиму водозабору або 

до його забруднення нафтопродуктами.  

Також, обстеження річки провів Всесвітній фонд природи, а 

саме учасники кампанії за збереження природних річок: Анатолій 

Павелко (Всесвітній фонд природи WWF в Україні) і Петро Тєстов 

(Екологія-Право-Людина). Саме на неї звернули увагу тому що, 

відповідно до досліджень WWF, вся р. Стрий - це особливо цінна 

річкова ділянка, і будівництво ГЕС тут є неприйнятним через 

екологічні обмеження, а також через надважливе значення цієї річки 

для забезпечення водопостачання області.  

Анатолій Павелко прокоментував: "Річка Стрий - унікальна, 

добре збережена природна річка, що забезпечує екологічну рівновагу у 

Карпатах і Прикарпатті. Вона важлива для збереження і 

відтворення червонокнижних видів риб - харіуса, вирезуба, чопа, 

вусачів. Ця річка все ще жива, і чи залишиться вона такою, залежить 

від здатності влади і громад захистити її від забудови 

гідроелектростанціями. Не треба забувати про критично важливу 

роль р. Стрия і його притоків для забезпечення водопостачання міст 

Прикарпаття і Львова.  Збереження цих річок – це також і питання 

національної безпеки». 

«Навіть суто з економічної точки зору будівництво малих ГЕС 

на р. Стрий та її притоках є нераціональним," - вважає еколог Тєстов 

Петро. - «Якщо 10 років тому водний туризм був просто способом 

відпочинку групи ентузіастів, то сьогодні - це сегмент бізнесу, який 

бурхливо розвивається. У Львівській області зовсім небагато місць, де 

можна розвивати рафтінг, і саме на р. Стрий та її притоку р. Опір 

щороку їдуть тисячі туристів сплавитись на рафтах, катамаранах 

та каяках. Будівництво малих ГЕС в Львівській частині Карпат 

поставить хрест на водному туризму в межах області!» 

Вода - основний стратегічний ресурс ХХІ століття. Річки – це 

судини, по яких вода живить Землю. Бувають судини хворі, бувають 

відмерлі, р.Стрий і притоки на дослідженій ділянці все ще живий. 

Сподіваємось, що «тромби» ГЕС разом з іншими «винаходами» людей 

не вб’ють цю судину. 
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Список використаної літератури 

1. Шляхи для збереження природних річок і екологізації 

гідроенергетики [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://wwf.ua/?253663/round-table-on-hydroenergy.  

2. Експедиція на річку Стрий [Електронний ресурс] - Режим 

доступу: http://wwf.panda.org/?257360/River-Stryi-live-or-dead%3F  

 

О. Ільчина 
Науковий керівник – д.т.н., проф. М.Мальований 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КАПСУЛЬОВАНИХ 

МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ДЛЯ 

КАПСУЛЮВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО 

ПОЛІЕТИЛТЕРАФТОЛАТУ 

 

Поряд із позитивними аспектами мінеральних добрив 

(підвищення врожайності, покращення якісного складу продуктів 

харчування) масштабне їх застосування породжує екологічні 

проблеми. Найгостріша з них – це негативний вплив на 

агроекосистему внаслідок забруднення її залишковими 

агрохімікатами. Одним із ефективних методів усунення цієї проблеми 

є створення добрив пролонгованої дії, тобто добрив, капсульованих 

водорозчинною плівкою. Така форма дає змогу подовжити дію добрив 

на значний час, а отже зменшити їх кількість та періодичність 

внесення, а також втрати елементів живлення добрив у навколишнє 

середовище. На жаль через високу ціну капсулоутворюючої 

композиції та технологічного процесу нанесення плівки, ціна 

капсульованого добрива порівняно із традиційним значно вища. Тому 

розроблення та запровадження нових технологій капсульованих 

мінеральних добрив, які б передбачили використання дешевих та 

ефективних матеріалів для створення капсули, дозволить отримати 

необхідну кількість економічно доцільних та екологічно безпечних 

капсульованих добрив. 

Основним параметром, який визначає тривалість вивільнення 

елементів мінерального живлення за дифузійним механізмом, є 

проникність покриття. Ця величина залежить від  коефіцієнту 

внутрішньої дифузії матеріалу оболонки та її товщини. Полімерна 

оболонка капсульованого добрива не є носієм елементів живлення і 

розглядається як баласт. У такому разі логічним є нанесення оболонки 

мінімальної товщини. Мінімальна товщина оболонки, яка може 

відповідати своєму функціональному призначенню, визначається 

http://wwf.ua/?253663/round-table-on-hydroenergy
http://wwf.panda.org/?257360/River-Stryi-live-or-dead%3F
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фізико-хімічними властивостями плівкоутворювача та параметрами 

обладнання. Внесення капсульованих мінеральних добрив у ґрунт дає 

змогу забезпечити оптимальне підживлення рослин протягом 

вегетаційного періоду росту і дозрівання. Це досягається за рахунок 

повільного вивільнення компонентів добрив із капсул, що усуває 

необхідність їх багаторазового внесення, і дає можливість раціонально 

використовувати мінеральні добрива, зменшити собівартість 

сільськогосподарської продукції і негативний вплив на довкілля. 

 

Я. Кадай 

Науковий керівник - к.т.н., доц. О.Р. Попович 

 

МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС НА 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Будівництво Добротвірської ТЕС розпочато в 1951 році. Станція 

побудована трьома чергами у 1955—1969 рр. Діяльність розпочалась в 1956 

році, коли була введена в експлуатацію перша черга виробничих 

потужностей. 

ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС спеціалізується на виробництві 

електричної енергії, яка транспортується в загальну електричну мережу 

України, а також теплової енергії, що йде на потреби смт. Добротвір. 

Теплоелектростанція використовує у якості палива кам’яне вугілля, а також 

мазут і природний газ для розпалювання котлоагрегатів. 

Згідно умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, для підприємства передбачені заходи по здійсненню 

контролю за дотриманням встановлених нормативів викидів забруднюючих 

речовин, в т.ч. технологічних нормативів від окремих типів обладнання. 

Інструментальний контроль викидів забруднюючих речовин у 

вихідних газах котлоагрегатів ТЕС проводиться щоквартально згідно 

договору зі спеціалізованою атестованою лабораторією. Результати 

контрольних замірів свідчать про дотримання норматів викидів, 

встановлених у дозволі. Тобто, масова концентрація забруднюючих речовин 

не перевищує дозволених обсяв викидів в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення.  

Контроль за станом атмосферного повітря в зоні впливу ДТЕК 

ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС проводиться хімічною лабораторією підприємства. 

Відбір проб повітря здійснюється в районі санітарно-захисної зони та 

поблизу житлових будинків. Результати аналізів проб атмосферного повітря 
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свідчать про дотримання рівнів граничнодопустимих концентрацій  для 

населених місць. 

Розробка матеріалів викликана необхідністю встановлення розмірів 

санітарно-захисної зони для основного проммайданчика ДТЕК 

ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС відповідно до Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» та Державних 

санітарних правил планування та забудови населених пунктів, які 

затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 

1996 р. №173. 

Розмір нормативної СЗЗ визначається та перевіряєься з 

урахуванням зон забруднення атмосферного повітря та зон негативного 

впливу шумового забруднення.  

Аналіз місцерозташування основного проммайданчика 

свідчить про те, що мінімальна відстань від джерел основного 

виробництва (труби котлоагрегатів)  до межі житлової забудови 

становить 460 м в північному напрямку, при цьому нормативний 

розмір санітарно-захисної зони від інших джерел викидів по 

відношенню до житлової забудови витриманий.  

 

А. Лагоцька 

Науковий керівник - к.т.н.,асист. Голець Н.Ю. 

 

ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ЧОРНОГО МОРЯ 

 

Головною проблемою Чорного моря є те, що по суті ми маємо 

ніби два моря одне поверх іншого. Верхній шар в 100-200 метрів є 

багатим на кисень, але бідним на мінеральні речовини. В той же час 

нижній шар є багатим на мінеральні речовини, але бідним на кисень, 

що приводить до того, що природній кругообіг сірки переривається на 

стадії сірководню, котрий буквально отруює все Чорне море на 

глибинах понад 200 метрів.  

Тобто, зверху ми маємо дефіцит сірки для формування білків у 

живих організмів, а нижче ми маємо надлишок сірки, котра всі ці живі 

організми просто вбиває. Оскільки природнього водообміну між 

шарами води не існує, тому потрібно вирішити питання його 

налагоджування технічними засобами.  

Використання електричних, чи механічних помп для 

формування вертикальних течій в Чорному морі на даному етапі 

розвитку техніки є утопією через колосальні проблеми з підведенням 

електроенергії, чи палива до цих помп, що будуть розміщуватись по 
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всій акваторії моря, доцільно розглянути можливість формування 

таких течій, використовуючи енергію самого моря. 

Для формування таких течій пропонується встановити 

спеціальні змішувачі. Принцип дії змішувача дещо подібний принципу 

дії авіаційної турбіни. Турбіна водяної помпи втягує глибинну воду по 

термоізольованій трубі  в камеру, де вона змішується з поверхневою 

водою. Пропорція змішування регулюється заслінкою. Далі суміш 

глибинної і поверхневої води по термоізольованій трубі опускається 

до термокліну. При цьому потік води, що опускається приводить в рух 

гвинт турбіни, котра знаходиться на одній осі з турбіною і таким 

чином приводить її в дію. Тобто енергія води, що опускається через 

зв’язку турбін і витрачається на підйом води з глибини, що робить 

процес  неперервним.  

Забезпечивши в Чорному морі вертикальні течії води ми 

зможемо змішати шари води багаті киснем з шарами води, багатими на 

мінеральні речовини, чим піднімемо біологічну продуктивність 

верхнього шару Чорного моря, та опустимо рівень сірководню до 

менш загрозливого рівня. 

Запропонована конструкція змішувача може бути виготовлена 

навіть в умовах домашньої майстерні. Оскільки така конструкція 

практично повністю знаходиться в глибині моря, вона зможе легко 

переносити шторми, зледеніння та іншу негоду.  

На даному етапі дослідження потрібно провести більш 

детальні розрахунки запропонованої конструкції  з прив’язкою до 

конкретних місць і їх  сезонних особливостей та провести натурні 

експерименти безпосередньо в акваторії Чорного моря. 

 

Р. Манько 

Науковий керівник  - к.т.н., доц. Одноріг З.С. 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

 

Львівська область знаходиться в межах Головного 

європейського вододілу, який починається на крайньому заході 

Європи і закінчується в Уральських горах. Цей вододіл умовно поділяє 

Європейський континент на північну і південну частину. Так само він  

розділяє і Львівську область, річки якої відноситься до басейну  

Чорного моря (Дністер і Стир) і Балтійського моря (Західний Буг, 

Сян).  
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Річка Західний Буг в межах України тече у Львівській та 

Волинській області. Практично всі річки басейну Західний Буг 

формують річкові екосистеми в межах Львівської області. За межами 

області бере початок лише дві річки басейну Західний Буг – це Солокія 

і Рата (в польській частині Розточчя). Ця обставина є зручною для 

організації управління водними ресурсами та здійсненням 

екологічного моніторингу, основним завданням якого  є контроль за 

якістю річкової води. 

Річка Західний Буг – притока другого порядку ріки Вісла. 

Загальна довжина становить 772 км. Довжина на території України — 

404 км, із них 363км — природний кордон між Республікою Польща, 

Україною і Республікою Білорусь, тобто вона є транскордонним 

водотоком[1]. Річка Західний Буг відноситься до річок із змішаним 

типом живленням, яке відбувається за рахунок талих весняних і літніх 

дощових вод з невеликою частиною підземного живлення. Основні 

притоки це: правобережні - Солотвина, Білий Стік, Спасівка; 

лівобережні: Золочівка, Полтва, Кам'янка, Рата, Солокія. Спільною 

рисою приток є їхні невеликі басейни (від 142 до 1770 км
2
) та широкі 

заболочені заплави.[2]. 

Водні ресурси Західного Бугу є джерелом технічного 

водопостачання промислових підприємств підприємств енергетики, 

теплоенергетики, рибогосподарських та сільськогосподарських 

підприємств. Найбільшими водокористувачами є[3]: 

- промислові підприємства - ДП «Добротвірська ТЕС» (ПАТ 

ДТЕК «Західенерго»), ТзОВ «Рахехівський цукор», ПрАТ «Компанія 

«Ензим»», ПАТ «Львівська вугільна компанія», ДП «Львіввугілля» 

(відокремлені підрозділи шахти: «Великомостівська», «Степова», 

«Червоноградська»), ДП «Укрспирт» ( «Вузлівське», «Стронибабське», 

Струтинське», «Рава-Руське»), ДП "Датський текстиль"; 

- сільськогосподарські підприємства - ТзОВ «Кунин», ТзОВ 

«Якимів Фіш», Приватна агрофірма "Білий Стік", орендар Федорчак 

Р.В., ПАТ "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (РГ 

"Красне", РГ "Янів");  

- житлово-комунальні підприємства - МКП 

«Золочівводоканал», КП «Кам’янкаводоканал», КП «Жовківське 

ВУВКГ», КП «Червоноградводоканал», Сокальське МКП ВКГ, ЛМКП 

«Львівводоканал»;  

- транспортна гагузь - підприємства ПАТ «Українська 

залізниця». 

На питні та санітарно-гігієнічні потреби населення Львівської 

області  використовуються лише підземні води, оскільки вода із 
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Західного Бугу не придатна для питного водоспоживання.Водна 

екосистема Західного Бугу не може самоочиститись, ріка вважається 

брудною. На кордоні з Волинською областю у створі с. Старгород 

присутнє перевищення ГДК за такими показникам як: БСК5, азот 

амонійний, нітрити, залізо, сульфати, завислі речовини, фосфати. 

Проаналізувавши дані моніторингу лабораторії Львівської 

ГГМЕ за період  2016-2018 рр. можна зробити висновки, що: 

1. саме підприємства комунального господарства є головними 

забруднювачами басейну річки Західний Буг. Скажімо, за 2018 рік 

вони здійснили скид забруднених стічних вод  98,8% від загального 

обсягу  забруднених стоків. 

2. найбільш забрудненою притокою Західного Бугу є річка 

Полтва. В Полтву здійснює скид комунальним підприємством ЛМКП 

"Львівводоканал" понад 33 млн м
3
за 2018 рік забруднених стічних вод, 

що становить 93,1 % від обсягу усіх забруднених стоків.  

Згідно результатів моніторингових досліджень, у порівнянні з 

попередніми роками (2013-2015 р.р.) якість води у контрольних 

створах басейну погіршується, тому необхідно терміново вживати 

заходи щодо покращення екологічного стану річок басейну Західний 

Буг. 

Джерела інформації: 

1. - Клименко В.Г., "Гідрологія України: навчальний посібник 

для студентів - географів" Харків 2010 рік. 

2. – Забокрицька М.Р., Хильчевський В.К., Манченко А.П., 

"Гідроекологічний стан басейну річки Західний Буг на території 

України" Київ 2006 рік. 

 

П. Остап’юк 

Науковий керівник – к.с.-г.н. Тимчук І.С. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ 

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

На сьогоднішній день в Україні зростає кількість підприємств. 

Будь яке підприємство несе за собою появу різного типу відходів. На 

нашу думку одним з провідних постійних забрудників змішаними 

відходами є підприємства сфери ресторанного бізнесу. У розрізі міст 

найбільшу кількість об’єктів громадського харчування представлено в 

Києві – який за цим показником майже в 2,5 рази випереджає Харків 

та Одесу, більш ніж в 4 рази Дніпро і майже в 10 разів – Запоріжжя. 

Цікаво, що Львів, який вважається одним з центрів гастротуризму в 
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Україні, також значно відстає від столиці і налічує всього 1300 

закладів громадського харчування. В будь якому випадку кожен із 

закладів продукує відходи в залежності від розташування, площі, 

об’єму роботи та обсягу гостей. Для покращення економічної та 

екологічної ситуації ми пропрацювали маловідходну концепцію для 

закладів сфери громадського харчування в якій розглядаємо 

найпростіші шляхи та методи для підкреслення їх ефективності. 

Концепція безвідходних і маловідходних технологій не нова, а 

має певну історію. Термін "безвідходна технологія", вперше 

запропонований академіками Н. Н. Семеновим, І. В. Петряновою, 

отримав широке поширення в нашій країні і за кордоном. Він 

формується наступним чином: безвідходна технологія – це практичне 

застосування знань, методів і засобів, з тим щоб у рамках потреб 

людини забезпечити найбільш раціональне використання природних 

ресурсів та енергії і захистити навколишнє середовище. В свою чергу 

маловідходні технології (маловідходне виробництво) – це виробництво 

(процес, підприємство, група підприємств), результати 

функціонування якого при впливі на навколишнє середовище не 

перевищують рівня, допустимого санітарно-гігієнічними нормами або 

гранично-до¬пустимими концентраціями. При цьому за 

технологічними, економічними, організаційними чи іншими 

чинниками частина сировини може переходити до відходів й 

прямувати до тривалого зберігання або захоронення. 

Ми проаналізували  концепцію в якій утилізували чотири типи 

відходів ресторанного бізнесу – макулатура, скло, ПЕТ пляшки та 

відпрацьовану олію. 

Процес переробки паперових відходів найчастіше включає 

змішування використаного/старого паперу з водою і хімікатами, щоб 

подрібнити його. Він подрібнюється і нагрівається, щоб розщепити 

сировину на волокна целюлози; отримана суміш називається пульпою 

або суспензією. Її проціджують крізь сита, які видаляють залишки 

клею або пластмаси (особливо з паперу з пластиковим покриттям), які 

можуть залишатися в суміші після очищення, очищають від фарби, 

білила, і далі змішують з водою. Далі можна виробляти новий 

перероблений папір.   

Процес переробки ПЕТ пляшки включає в себе подрібнення 

матеріалу на дрібні фрагменти, миття та сушіння. Ці фрагменти, як і 

раніше містять залишки оригінального контенту, подрібнені паперові 

етикетки і пластикові ковпачки. Їх видаляється за допомогою різних 

технологічних процесів, в результаті чого отримують чисті фрагменти 

ПЕТ (або «ПЕТ пластівці»). ПЕТ-пластівці використовуються як 
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сировину для цілого ряду продуктів, які інакше були б зроблені з 

поліестеру. Приклади включають поліефірні волокна (основний 

матеріал для виробництва одягу, подушок, килимів і т. д.), поліефірні 

листи, обв'язки (бандажна стрічка), або назад в ПЕТ-пляшки і ін. 

Переробка скла — це переробка скляних відходів у корисну 

продукцію. Скляні відходи мають бути розділеними за хімічним 

складом, а потім, залежно від можливостей місцевого переробника, 

також можуть бути розділені на різні кольори. Багато переробників 

попередньо збирають скло різних кольорів окремо, оскільки після 

переробки скло зберігає свій колір. Найбільш поширені типи скла, які 

використовуються для споживчої тари — це прозоре, зелене, та 

коричневе або бурштинове скло. Скло ідеально підходить для 

переробки, оскільки воно, у порівнянні із іншими матеріалами, не 

деградує під час звичайного використання. 

Вторинне використання великої кількості відходів можливе в 

нас в Україні. Використовуючи органічні та неорганічні відходи 

(утилізуючи їх) ми зможемо мінімізувати негативний вплив на 

навколишнє середовище, а також наблизитися до сталого розвитку. 

Наша концепція дозволила отримувати прибуток на відходах без 

витрат. Щомісячно середньостатистичний заклад громадського 

харчування може отримати 2% прибутку додатково - це говорить про 

доцільність та оптимальність концепції і може стати прикладом для 

інших закладів в Україні та Світі. 

 

Р. Пелещишин 

Науковий керівниик –к.т.н., доц. Л.О.Венгер 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 

З ВИРОБНИЦТВА ЛАМІНОВАНИХ ВИРОБІВ 

 

Процес ламінування відносно недавно став необхідною 

складовою нашого повсякденного життя. Головним призначенням 

ламінування перш за все є захист виробу від зовнішніх факторів 

навколишнього середовища. Всі зображення з електростатичних 

принтерів все ще залишаються досить вразливими до погоди і 

механічного стирання. Звідси і потреба в ламінації або іншому 

поверхневому захисту цих зображень.  

Ламінуванням називається процес покриття друкованого 

аркуша пластиком. Документ герметично упаюється в двосторонній 

пакет із спеціальної плівки для ламінування, під впливом тепла, яке 

передається від нагрівального елемента ламінатора. 
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Сучасні ж технології дозволяють швидко і якісно провести 

ламінацію будь-якої поліграфічної продукції, за найкоротші терміни. 

Ламінування ушляхетнює продукцію, оберігає від бруду, вологи, 

механічних пошкоджень, захищає від підробки, а також підсилює 

кольори і яскравість заламінованих документів. 

Способи ламінування: 

Пакетне ламінування - вид гарячого ламінування, при якому 

оригінал міститься у так званий "конверт" із плівки, після чого 

пропускається через нагріті вали ламінатора. Пакетне ламінування 

застосовується для обробки невеликих оригіналів, віддрукованих в 

єдиному екземплярі або малими тиражами: документів різних видів, 

пропусків, водійських прав, а також буклетів, листівок і т.д. 

Захищеним таким чином документами не страшні волога, пил, бруд, 

вони не мнуться і не стираються. 

Матове ламінування. Використовуючи спеціальну матову 

плівку, можна надати блискучим документів (наприклад, фотографій) 

матовий блиск. Добре підходить для виготовлення великих текстових 

областей, таких як журнали та брошури, оскільки на сторінках менше 

відблисків та відбитків. 

Холодне ламінування - застосовується тоді, коли матеріал 

який покривається чутливий до температури. Температура повинна не 

перевищувати 30°. При цьому використовується спеціальна плівка, 

усувається ризик її теплового ушкодження. Холодна плівка дозволяє 

отримувати вироби привабливого зовнішнього вигляду, що 

досягається за рахунок гладкої поверхневої текстури. 

Використовується для ламінації широкоформатного друку за 

допомогою рулонних ламінаторів. При такому способі можна істотно 

покращити якість ламінування постерів, документів, фотографій та 

інших виробів. 

Підприємства з виробництва ламінованих виробів завдають не 

надто великої шкоди навколишньому середовищу порівняно з іншими 

галузями. Однак через розміщення більшості поліграфічних 

підприємств у межах міст та недостатню розвиненість їхніх санітарно 

захисних зон, важливою і вкрай актуальною проблемою сьогодні є 

захист навколишнього середовища. 

Матеріали, з якими працюють поліграфічні підприємства, 

містять в собі досить багато токсичних елементів. Типографські фарби, 

лаки та клеї містять в собі такі небезпечні токсичні елементи, як 

свинець та кадмій. Їхньою характерною рисою є те, що вони досить 

стійкі в природних умовах. При виготовленні поліграфічної продукції, 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
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до навколишнього середовища виділяється газ вінілхлорид, який 

проявляє  токсичної дії:  

• канцерогенез 

 • зміни психічної сфери при хронічній дії  

• вплив на нервову систему  

• мутагенна активність 

• вплив на репродуктивні процеси.  

Суттєвим є те, що ВХ виділяють в навколишнє середовище всі 

вироби з полівінілхлориду (ПВХ), тому передбачається повністю 

виключити використання ПВХ для виготовлення будь-яких предметів. 

Підприємства поліграфічної промисловості чинять досить значний 

негативний вплив на навколишнє природне середовище. Головним 

чином - це викиди шкідливих речовин в атмосферне середовище міста. 

В числі головних забруднюючих атмосферу речовин є паперовий пил, 

двооксид азоту, аміак, спирти та ін., які змінюють якість повітряного 

середовища міста, збільшуючи індекс його забруднення. 

Досить часто підприємства не дотримуються встановлених 

гігієнічних норм викидів, порушуючи при цьому природну рівновагу 

екосистем, спричинюючи при цьому погіршення стану здоров’я 

людей, які мешкають поблизу таких підприємств. 

Ці речовини чинять шкідливий вплив на атмосферу міста, а 

відповідно й на флору і фауну, порушуючи загальну рівновагу 

екосистем і здоров’я людей. 

 

Г. Пенцак 

Науковий керівник – к.т.н., доц. О.Р. Попвич 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ В 

УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Переробка продуктів харчування є одним з найактуальніших 

питань у сфері харчової промисловості у світі. Вивіз, утилізація, 

переробка харчових відходів є обов'язковими умовами роботи установ 

громадського харчування, комбінатів, підприємств, компаній, що 

працюють в сфері громадського харчування. 

Проте, ця тема для України є відносно нова. Над темами поводження з 

побутовими або небезпечними відходами тут працюють вже багато 

років, а ось блок харчових відходів завжди залишався осторонь. 

Складне економічне становище в країні зумовлює 

необхідність розробки ефективних способів поетапного вирішення 

проблеми відходів на основі їх залучення в промислову переробку з 
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мінімальними витратами, одночасним вирішенням питань 

ресурсозбереження, економічної вигоди та екологічної безпеки. 

Поняття «харчові відходи» включає залишки їжі людини, а 

також відходи кухонь і пекарень, підприємств харчової промисловості. 

Склад їх змінюється в залежності від джерела надходження. 

Основна маса відходів та побічних продуктів харчової 

промисловості – близько 70% – використовується безпосередньо на 

кормові цілі в тваринництві, близько 20% направляється на 

виробництво продуктів харчування та технічної продукції, решта 

використовується як добриво та паливо. Відходи харчових 

підприємств дуже об’ємні, містять багато вологи, 

малотранспортабельні і не можуть довго зберігатися. 

Відходи харчових продуктів чи їх концентратів відносяться до 

біологічних видів відходів, а отже є поживним середовищем для 

бактерій та живих організмів. Особливо при підвищених температурах 

харчові відходи становляться джерелом розмноження тарганів, 

гризунів, бактерій, мух. Ці тварини та комахи є носіями інфекцій, 

кишкової палички, тифу, холери, чуми, сказу, тощо. Харчові відходи 

відносяться до IV класу небезпеки (малонебезпечні відходи), проте у 

значній кількості становлять загрозу довкіллю та мають бути 

утилізовані перш, ніж у них почнуться процеси бродіння та гниття. 

Харчові відходи, що гниють, є не менша проблема, аніж утилізація 

пластику. За правильної технології компостування із залишків їжі 

можна отримати цінне і поживне для ґрунту і рослин добриво — 

компост. 

Компостування органічних відходів є прийнятою практикою в 

країнах Європейського союзу. Технологія є стандартизованою. Якщо є 

потреба в компості, або ж виробництво біогазу є нерентабельним, чи 

малий об’єм його видобутку не дозволяє запустити об’єкт 

енергогосподарства, то доцільно використовувати технологію 

промислового або відкритого біотермічного перероблення органічних 

відходів (компостування). 

Аеробне компостування полягає в розкладанні органічних 

відходів у присутності кисню (повітря); кінцевими продуктами 

біологічного обміну є вуглекислий газ (CO2), NH3, вода та тепло. 

Анаеробне компостування представляє собою розкладання 

органічних відходів за відсутності кисню; кінцевими продуктами є: 

метан (CH4), CO2, NH3 і велика кількість інших газів та інших 

низькомолекулярних органічних кислот. NH3 далі окислюється до 

нітрату (NO3
-
) нітрифікуючими бактеріями під час дозрівання. 

Аеробне компостування є найефективнішою технологією для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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стабілізації великої кількості органічних відходів. 

На щастя, в Україні ствоюються нові проекти для переробки 

харчових відходів. Як приклад, вже незабаром у Львові запрацює 

перша міська станція компостування органічних відходів. Ідею 

відкриття станції компостування, яку запропонували львівські 

екоактивісти, підтримало ЛКП «Зелене місто». Відтак, уже 

найближчим часом у місті почнуть встановлювати спеціальні 

контейнери для збору «мокрих» відходів: у них збиратимуть харчові та 

зелені відходи. Із них робитимуть корисний компост, який можна буде 

використовувати як добриво. Такі станції переробки органіки 

абсолютно екологічні та успішно працюють в інших європейських 

містах. 

На сьогоднішній день вже успішно реалізується проект 

«Компол». Щоденно в шкільній їдальні накопичується від десяти до 

тридцяти літрів органічних відходів які, зазвичай, потрапляють на 

смітник. Тож українські школярі м. Києва, Нікіта Шульга та Софія-

Христина Борисюк, вирішили що можна використати їх з користю для 

оточуючого середовища, та перетворити на органічне добриво – 

компост. І все це прямо на території школи. За два з половиною роки 

до проекту приєдналося більше 230-ти шкіл по всій країні. Отриманим 

добривом підживлюють дерева. 

 

В. Рибалко 

Науковий керівник – к.т.н.,асист. Голець Н.Ю.  

 

СОРТУВАННЯ СМІТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ 
 

Все частіше в нашій країні постає питання сміття. Сміття- це 

вічна проблема людства. Воно було проблемою для Європи, 

залишається проблемою для України та для кожної української 

громади. Однак європейці справилися з цією проблемою. У більшості 

країн прийнятий та працює закон про сортування та рециклінг сміття. 

Вони зуміли побачити тут свої можливості та переваги. У різних 

країнах сміття використовують як один з найважливіших ресурсів. 

Тепер Європа на відходах заробляє. Швеція переробляє 99% всього 

сміття, з якого отримують паливо та сировину для виробництва. У 

Канаді за викид цінного сміття (вторсировини) можуть оштрафувати 

на $ 200. Оригінальніше за все проблему вирішують в Японії та 

Сінгапурі. Там відходи використовують для створення штучних 

островів. Японці вибрали хороший спосіб переробки сміття. Відходи 

проходять термічну обробку, потім з них роблять міцні брикети, з яких 
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створюють плавучі острови. Таким чином, Японія не засмічує свої 

землі сміттям, а лише розширює територію завдяки відходам 

життєдіяльності. Річний оборот у сфері переробки відходів в світі 

складає не менше семи бюджетів України і тільки зростає. Дана сфера 

дала роботу мільйонам людей і половина європейських країн вже 

прийняла переробку сміття як основну концепцію роботи з відходами. 

Особливу увагу приділяють харчовим відходам, з допомогою яких 

провокують зв'язування вуглецю в родючому грунті. А що ж у нас? 

Що ми зробили з цією проблемою? Я вам скажу… А  нічогісінько! 

Кожен українець щороку створює близько 330 кг сміття. За рік 

на полігони і неофіційні звалища вивозять по 11 млн тонн побутових 

відходів. Сміттєві полігони займають близько 7% території України, 

що за розмірами відповідає площі  Данії ( без Гренландії). А кількість 

несанкціонованих звалищ ТПВ у 5 разів перевищує кількість 

дозволених. При цьому в Україні є тільки один сміттєспалювальний 

завод — київська ―Енергія‖. Його потужностей недостатньо навіть для 

обслуговування столиці. За рік тут спалюють 260-280 тис. тонн, при 

тому, що в Києві збирають 1,2 млн тонн побутових відходів. У 

підсумку 95% побутового сміття по всій країні вивозять за межі 

населених пунктів і зберігають десятиліттями. Існуючі сміттєзвалища 

в Україні, генезис створення і функціонування яких надзвичайно 

подібний для всіх об’єктів, на сьогоднішній день перетворились на 

потужні джерела екологічної небезпеки. Проблеми очищення 

інфільтратів звалищ твердих побутових відходів (ТПВ) та полігонів 

ТПВ існують на всьому періоді проектування, експлуатації та 

планового закриття цих об’єктів.  

Так що робити? По-перше, треба вирішити проблему нового 

сміття, що надходить. А це легко буде зробити, користуючись 

досвідом інших країн, наприклад Японії. Все можна зробити за три 

кроки: 

1) налагодити систему сортування і збору сміття; 2) створити 

юридичну базу, яка б підштовхувала людей до сортування; 3) 

будівництво заводів для рециклінгу та утилізації, або використання 

європейських заводів.  

Якщо аналізувати ці кроки за складністю, то можна сказати, 

що третій крок буде найважчим для держави, а перший і другий 

будуть важкими для населення.  

В Україні можна було б зменшити розмір та кількість 

сміттєзвалищ, якби частина ТПВ потрапляла на переробні заводи. Але 

щоб переробляти сміття його потрібно попередньо сортувати. Спробу 

сортувати сміття в Україні робили не раз. На сьогоднішній день лише 
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4 % (за неофіційними даними) жителів України сортують сміття. Це 

пов’язано, не тільки, з неготовністю людей, низьким рівнем 

екологічної освіти, а також з тим, що в Україні поки, що не багато 

заводів, які займаються переробкою відходів та встановлених біля 

будинків відповідних контейнерів. Наприклад, у Києві працюють 

мобільні точки збору вторсировини, куди всі бажаючі можуть віддати 

відсортовані відходи. Але є чимало прикладів, коли ініціативи городян 

встановити у своїх дворах контейнери для роздільного збору сміття 

лише робили цю територію привабливою для бомжів. Так як набагато 

простіше було збирати картон і скло.  

В Україні поки немає жодного заводу з комплексної 

переробки сміття. Наразі, два сміттєперероблювані заводи знаходяться 

на стадії будівництва ( у Львові та  біля Харкова). 

Я вважаю, що саме сортування повинно стати головним 

чинником, що поведе Україну в чисте майбутнє. Це є головним 

питанням і проблемою нашої країни! Тому технології сортування ми 

можемо позичити у сусідів і використовувати в наших реаліях. 

"…Задля краси майбутнього життя 

Брудному оголосимо війну. 

Рятуймо Україну від сміття, 

Щоб скоро в ньому нам не потонуть!" 

Михайло Михайлюк 

 

А. Сас 

Науковий керівник – д.т.н., проф. Я.М. Гумницький 

 

ДИНАМІКА ЗМІНИ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 20 РОКІВ  

 

Одним з найбільших багатств людства є Земля. Вона є однією з 

головних ресурсів життєдіяльності людства. Завдяки їй людство має 

можливість займатись усіма видами діяльності, і сама вона є 

виробничим фактором багатьох галузей. У сучасному світі, в якому 

великими темпами зростає бідність, саме земля розглядається як один 

з головних інструментів подолання даної проблеми та підвищити 

рівень життя кожного члена суспільства та громади в цілому.  

Грунти, якими зараз насичена Хмельницька область 

формувались під впливом ґрунтотворних порід, рельєфу, клімату, 

рослинного покриву та господарської діяльності людини.  Територія 

даної області багато на досить різноманітний грунтовий покрив. 

Цікавим фактором є те, що навіть в межах землекористування окремих 
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сільськогосподарських підприємств можна зустріти території, які маю 

різні грунти і які є різними за агровиробничими властивостями і 

природною  

Тому на території є такі грунтовотворні пород, як леси, лесовидні 

суглинки, піски, супіски, вапняки, глини, алювіальні відклади. В 

областях де рельєф є рівнинний саме вони стали основою для 

формування різних типів грунтів. На лесах і лесовидних суглинках 

утворились чорноземні і сірі лісові грунти,  на твердих карбонатних 

породах – дерново-карбонатні, на алювіальних відкладах в долинах рік 

- лучні, лучно-болотні і торфоболотні ґрунти. 

Найбільшу площу займають лісостепові опідзолені ґрунти, які 

об'єднують такі підтипи; ясно-сірі і сірі лісові, темно-сірі і чорноземи 

опідзолені. 

Стан грунтів Химельницької області є доволі не поганий. За 

даними Хмельницької санітарно – епідеміологічної станції проби 

грунту, які брались для дослідження на пестициди, у них відхилень не 

виявлено. За тими самими дослідженнями, де бралось 364 проби 

грунту, відхилення від санітарних норм виявили тільки у двох пробах, 

що становило 0,54 %.  

Протягом останніх двадцяти років  ведеться контроль за 

впливом полігонів твердих побутових відходів комунальних 

підприємств на прилеглі земельні ділянки. Майже всі полігони та 

сміттєзвалища ТПВ Хмельницької області  не мають проектної 

документації, а також відповідних рішень, що забезпечують 

експлуатаційну надійність цих об’єктів. Відсутні інженерні рішення, 

щодо стійкості полігонів, як споруд, їх довговічності і безпечність для 

довкілля.  

За даними досліджень  грунтів  Хмельницької області можна 

зробити висновок, що вони є  мало забруднені радіонуклідами, 

відповідно і продукція рослинництва є екологічно чистою, про що 

свідчать дослідження. В жодному із зразків не виявлено перевищення 

рівнів гранично допустимої концентрації цезію-137 та стронцію-90. 

Мінімальний вміст цензію-137 становив 0,49–1,56 Бк/кг, 

максимальний – 0,97–9,27 Бк/кг (ГДК – 40–50 Бк/кг). 

По вмісту стронцію-90 мінімальний вміст становив 0,08 – 0,78 

Бк/кг, 

максимальний – 0,17–1,93 Бк/кг (ГДК – 20 Бк/кг).  

У 2018 році на вміст залишкових кількостей пестицидів 

(ГХЦГ, 2,4–Д, ДДТ) було проаналізовано 16 зразків продукції 

рослинництва та проведено 48 аналізів. 
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 Із загальної кількості проаналізованих зразків у 6 зразках 

виявлено залишки пестицидів, в тому числі у 3 зразках – залишки 

ГХЦГ та у 3 зразках – залишки ДДТ. Перевищень гранично 

допустимого рівня не виявлено у жодному із зразків.  

В разі підвищення забруднення у грунті, знижуються його 

якісні показники, а також  продуктивність сільськогосподарських 

культур. На помірно забруднених ґрунтах зниження врожайності може 

досягати 5-10%, на середньо- та сильно- 30-35% і більше. Якщо 

ситуація досягає критичних ситуацій, то це може призвести до більш 

негативних наслідків, а в деяких випадків і до летальної дії ВМ на 

рослин. Саме тому екологічний контроль потрібно проводити в першу 

чергу навколо великих промислових центрів, а також звертати 

особливу увагу на автошляхи.  

 

Д. Стусь 

Науковий керівник – к.с.-г.н. Тимчук І.С. 

 

ВПЛИВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ БІОМАСИ НА 

ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА 

БІОГАЗУ 

 

Біогаз – загальна назва суміші горючих газів, що отримується як 

результат процесу природного розкладання різних органічних речовин 

– метанового бродіння (інша назва – анаеробний мікробіологічний 

процес). У природному середовищі процес розкладання триває досить 

довго, але для отримання біогазу в промислових умовах його можна 

значно прискорити, перш за все – за рахунок створення для бактерій 

оптимальних умов. 

На сьогоднішній день біогаз використовується для створення 

різних видів енергії, зокрема теплової, механічної і, звичайно ж, 

електричної. Але, великі біогазові установки зосереджені не на 

виробництві енергії, від їх загальної діяльності це тільки 20 %. 

Основна їх зацікавленість укладена у виділенні необхідних для 

народного господарства хімічних речовин. 

Джерелом для отримання біогазу можуть слугувати 

найрізноманітніші види біомаси рослинного та тваринного 

походження. Біомаса тваринного походження – це все, з чого 

складаються та що виділяють у процесі життєдіяльності тварини. 

Біогаз можна отримувати з їх екскрементів, крові та з будь-яких 

частин тіла.   
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Якість і кількість біогазу залежить від ряду факторів, таких як: 

температура, вологість середовища, рівень рН, площі поверхні 

частинок сировини, частоти подачі субстрату, уповільнюючих речовин 

та стимулюючих добавок. 

Органічний матеріал, що закладається в біореактор, повинен 

бути таким, що біологічно розкладається, в нього треба вводити 

значну кількість води – до 90% від маси органіки. Важливим 

моментом буде нейтральність органічного середовища, відсутність в 

його складі компонентів, що перешкоджають розвитку бактерій, 

начебто очищаючих та миючих речовин, будь-яких антибіотиків. 

Біогаз можна отримати практично з будь-яких відходів господарського 

та рослинного походження, стічних вод, гною і т.д. 

Кращий вихід біогазу з досить високим вмістом метану 

досягається, якщо температура в ферментуючій органіці знаходиться в 

діапазоні 32-35° С, при більш низьких і більш високих значеннях 

температури в біогазі збільшується вміст двоокису вуглецю, його 

якість падає. 

Принциповим є те, що чим менші частинки субстрату, тим 

краще. Чим більша площа взаємодії для бактерій і чим більш 

волокнистий субстрат, тим легше і швидше бактеріям розкладати 

субстрат. Крім того, його простіше перемішувати, змішувати і 

підігрівати без утворення плаваючої кірки або осаду. Подрібнена 

сировина впливає на кількість виробленого газу через тривалість 

періоду бродіння. Чим коротше період бродіння, тим кращим повинен 

бути подрібнений матеріал. При досить тривалому періоді бродіння 

кількість виробленого газу знову збільшиться. При використанні 

подрібненого зерна цього вже вдалося досягти через 15 днів. 

Отже, доцільно дослідити вплив попередньої механічної 

обробки субстрату перед закладанням в біореактор, для наших 

досліджень це ціанобактерії, які були зібрані з річки Дніпро, в 

Кременчуцькому водосховищі. Дослідні зразки будуть механічно 

оброблені за допомогою кавітації та мікрохвильового випромінювання 

в подальшому в біореакторі буде визначено кількісний вміст 

виділеного біогазу, а також за допомогою дослідної установки буде 

визначено якісний його склад. 
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О. Тесля 

Науковий керівник – к.с.-г.н. Тимчук І.С. 

 

МОДА ТА ОДЯГ, ЯК НОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Сміттєзвалища текстильних відходів являються одними з 

найбільш швидко зростаючими в категорії відходів. Задумувались ви, 

чи впливає мода та одяг на навколишнє середовище? Насамперед, одяг 

призначений для захисту тіла людини, проте, споживання одягу зросло 

в декілька раз. Люди почали купувати на 60% одягу більше, аніж 15 

років тому. 

Це все тому, що бренди масового споживання, так звані 

сегменти «mass market» (масовий ринок) створили концепцію «fast 

fashion», що в перекладі означає швидка мода. Це те саме, що і фаст 

фуд – шкідлива їжа, шкідливий одяг. Через швидке оновлення 

асортименту, ми купуємо непотрібний нам одяг все частіше. І 

проблема в тому, що ми вважаємо це нормою і нічого незвичного не 

виявляємо  

Ця концепція «купив – поносив – викинув» прийшла до нової 

проблеми – екологічного характеру. Швидка мода є великою 

проблемою сьогодення. Кажуть сила, з якою вона забруднює планету, 

поступається місцем лише нафтовиробництву. Аби слідувати трендам, 

що річно викидається тони одягу. Так званих «не модних», просто 

використаних, а також бракованих, які не переробляються, речей. 

Наприклад, в місті Гонконг щохвилинно викидається 1400 футболок. 

Наразі у світі виготовляється 150 мільярдів речей на рік. Цікавим 

фактом є те, що лише 5 частина гардеробу носиться на постійній 

основі. Тобто 80% - це просто не потрібний та безглуздий одяг у шафі. 

В зв’язку з цим зараз на землі 90 млн тон текстильного сміття. Основні 

ознаки «fast fashion», швидко та дешево. Виробники не думають про 

якість товару, а лише про його кількість та швидкість виготовлення. 

В кінці XIX і початку XX століть тканини оброблювали 

крохмалем, щоб вони менше бруднилися і м'ялись . Але незабаром на 

заміну прийшли штучні волокна і хімічні добавки, які існують і 

сьогодні. Проте, виробництво одягу, як із натурального волокна, так і 

зі штучного, несе свій негативний вплив. 

Бавовна – 40% від всього одягу у світі. При вирощуванні 

використовують пестициди, гербіциди, добрива, роблячи її токсичною. 

Для виробництва 1 тони бавовни використовуються приблизно 10 тон 

прісної води. А це вдвічі більше аніж необхідно для виробництва 1 

тони курячого м’яса. 



48 
 

Так, аби виготовити одну футболку потрібно 2700 літрів води, 

стільки зазвичай випиває людина за 3 роки, а пара джинсів потребує 

6000 літрів води. 

Будь-яка синтетика – це хімічно створені, або «пластикові» 

матеріали, і незважаючи на спроби різних компаній зробити їх 

саморозкладаючими, удар по навколишньому середовищу тут 

неминучий. Перш ніж синтетика почне розкладатися (а цей процес 

займає тисячоліття), їй потрібно пролежати на смітнику понад 

тридцять років. Це катастрофічна проблема і ми повинні її зупинити!  

Отже, що потрібно робити, пропоную 5 основних етапів: 

1 – відхилити (не піддаватися трендам, придбати одяг стилю 

класика або мінімалізм); 2 – зменшити – (скоротити покупки); 3 – 

повторно використати – (віддати на пожертвування ); 4 – відновити ( з 

однієї речі перешити на іншу, або відремонтувати ту, яка є);5 – 

переробити. 

Перші чотири пункти можна виконати звичайній людині, проте 

останній пункт є досить складним, але надзвичайно важливим, адже 

ми потребуємо його вже. 

Процес переробки включає багато етапів, та є непростим. Адже 

невідомо, який метод переробки використовувати, для поліестеру чи 

бавовни. Тому, найкраще, що може зробити виробник, це відшивати 

одяг з одного волокна, після чого його можна зручно посортувати у 

відповідних ящиках, які наразі набирають популярності у магазинах 

одягу. Бавовняний натуральний матеріал розбирають на волокна або 

подрібнюють. Нитки очищаються і змішуються з допомогою процесу 

чесання. Далі нитки повторно скручуються і готуються для 

подальшого виготовлення з них тканини або в'язаних виробів. 

У разі, коли переробляються вироби зроблені з матеріалу на 

основі поліефіру, то вони подрібнюються, а потім гранулюють і 

перетворюються в поліефірну крихту. Згодом крихта плавиться і 

використовується для створення нових поліефірних тканин. 

З перероблених матеріалі можна отримати: пакувальні, 

ізоляційні, матеріали; геотекстильні полотна при будівництві доріг, 

аеродромів, спортивних майданчиків, укріплення берегів водойм, 

матеріали для фільтрації повітря, стічних вод; настінні і підлогові 

покриття,  матеріал для нового одягу і багато чого іншого.  

Підсумовуючи, хочу сказати, «fast fashion», та мода негативно 

впливає на навколишнє природне середовище та навіть на людину. 

Проблема від моди та одягу набагато більша аніж здається. Тому 

потрібно задуматись над збереженням природи. Почнімо з простого – з 

одягу. 
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Р. Ткачук  

Науковий керівник – к.т.н.,доц. Люта О.В.  

 

ВПЛИВ ПРАТ «СКЛОПРИЛАД» НА ДОВКІЛЛЯ 

 

ПрАТ «Склоприлад» – найбільше підприємство України з 

випуску лабораторного, мірного посуду та контрольно-вимірювальних 

приладів.  

Приватне акціонерне товариство «Склоприлад» створене на 

базі колишнього приладобудівного заводу.  

Виробниче серце – «Лохвицький приладобудівний завод» 

Завод випускає технічні та побутові контрольно-вимірювальні 

прилади (в тому числі, ареометри, гігрометри, манометри, термометри 

та побутові лічильники води), вироби зі скла. На заводі налічується 

три основні виробничі цехи: термометровий, механічний та 

апаратурний цех.  

У середині 90-х років на підприємстві прцювало близько 

півтори тисячі осіб. Приладобудівний завод випускав продукцію під 

знаком якості, задовольняючи потребу всіх союзних республік, і 

експортуючи вироби до 23 країн світу. 

Частка Полтавської області складає 1,5% із загальної кількості 

викидів в Україні. 

Серед стаціонарних джерел головними забруднювачами є 

підприємства мм. Кременчука та Комсомольська. На м. Кременчук 

припадає більше 45% від усіх викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу стаціонарними джерелами і левову частку з них складають 

викиди АТ "Укртатнафта". Вищою, ніж середня по області, є щільність 

викидів від стаціонарних джерел у Лохвицькому, та Гадяцькому 

районах, де розташовані підприємства видобування та 

транспортування природного газу і нафти. 

На території району знаходяться такі підприємства: ПрАТ 

«Райз-Максимко», ТОВ «Червонозаводське бурякогосподарство», 

ПАТ «Склоприлад», ПП «Амарант Агро», ТОВ «Агро Перемога» . 

Підприємствами i організаціями Лохвицького району щорічно 

викидається в повітря шкідливих речовин від стаціонарних джерел 

забруднення 11203,0 тон. 

Викиди промислових підприємств є джерелом забруднення 

ґрунтів міських територій важкими металами. ПрАТ «Склоприлад» 

розташоване неподалік від житлової зони міста Заводське 

(Лохвицького району Полтавської області), що певним чином 

зумовлює антропогенне навантаження на стан довкілля. Метою 
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визначення впливу даного підприємства на стан довкілля, нами були 

проведені виміри зразків грунту та води на вміст в них важких металів. 

Точки відбору зразків грунту були (див.рис.2.3. у розділі «Програма 

проведення наукових досліджень»): 1 зразок – безпосередньо на 

території підприємства; 2 зразок – за 300 метрів від підприємства 

(безпосередньо в санітарно-захісній зоні); 3 зразок – за 500 метрів від 

розташування підприємства (на території житлової зони). Визначення 

проводили методом інверсійної хронопотенціометрії в навчальній 

лабораторії кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води. 

Виходячи з отриманих результатів, ми спостерігаємо наступну 

ситуацію. Відповідно, вміст важких металів (Pb, Cu, Cd, Zn) у зразках 

грунту відрізняється суттєво. 

Отже, за проведеними результатами дослідження, виявили, що 

рівень забруднення важкими металами спостерігається в зразках 

грунтового покриву (зокрема за вмістом свинцю) безпосередньо на 

території підприємства (зразок №1), а також в санітарно-захисній зоні 

Дана ситуацію могла бути зумовлена викидами в атмосферу значної 

кількості забруднювачів, які містять свигнць та мідь, а також 

застарілими технологіями очисних споруд підприємства. 

На відстані від 300 до 500 м інтенсивність гамма-

випромінювань знаходилась в одних межах. Загалом, можна зробити 

висновок, що територія ПрАт «Склоприлад» знаходиться в межах 

природного радіаційного фону. 

Одним з аспектів екологічних проблем району  є низька 

природоохоронна освіченість населення, про що свідчать такі 

негативні явища, як влаштування стихійних смiттєзвалищ, засмічення 

місць масового відпочинку населення, браконьєрство. 

 

Х. Фітяк 

Науковий керівник – к..т.н. доц. О. Р. Попович 

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ 

 

Вода в житті людини займає вирішальну роль. Наш організм 

складається більш як наполовину з води. Зневоднення на 10—20% є 

небезпечним для здоров’я, особливо в спекотну пору. За життя одна 

людина в середньому споживає близько 75 м
3
 питної води. 

В Україні вже давно назріває проблема питної води, оскільки 

за запасами доступних до використання водних ресурсів країна 

належить до малозабезпечених. У маловодні роки на території України 

формується лише 52,4 км 3/рік стоку, тобто на одну людину припадає 
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близько 1 тис. м3. Тим часом, за визначенням Європейської 

економічної комісії ООН, держава, водні ресурси якої не перевищують 

1,7 тис. м3 стоку на рік на одну людину, вважається незабезпеченою 

водою. У Канаді, наприклад, ця величина дорівнює 94,3; в Росії — 

31,0; Швеції — 19,7; США — 7,4; Білорусі — 5,7; Франції — 3,4; 

Англії — 2,5; Німеччині — 1,9; Польщі — 1,6 тис. м
3
/рік. 

Серед 152 країн світу Україна за цим показником посідає 111 

місце. У загальносвітовому обсязі водозабір з річок, озер, водоймищ 

становить 11,3 млрд. м
3
 , підземних джерел — 2,5 млрд. м

3
, 

безпосередньо з морів — 0,9 млрд. м
3
. 

На сьогодні міське водопостачання забезпечується в Україні за 

рахунок підземних вод лише на 25%. Для більшості країн Європи 

використання підземних вод сягає 90%, що забезпечує задоволення 

потреб населення високоякісною питною водою. Економіці України 

притаманна висока питома вага водомістких та 

енергоємнихтехнологій, впровадження та нарощування яких 

здійснювалося найбільш «дешевим» способом — без будівництва 

відповідних очисних споруд, що призвело до значної деградації 

довкілля України, надмірного забруднення поверхневих і підземних 

вод, нагромадження шкідливих відходів виробництва. До 20% добрив 

та пестицидів, що використовують на полях, потрапляють у водні 

об’єкти. Поява таких домішок у воді погіршує її органолептичні 

показники, а в багатьох випадках створює пряму загрозу здоров’ю і 

життю людей. 

На відміну від поверхневих, підземні води мають більшу 

захищеність від наслідків господарської діяльності. Проте ґрунтові 

води, які широко використовуються для сільськогосподарського 

водопостачання, відносяться до категорії незахищених і не можуть 

бути джерелом господарсько-питного водопостачання. Як показали 

дослідження, підземні води, що залягають на глибинах 60–150 м, у 

північних регіонах України (більше 50% загальних ресурсів прісної 

води) мають підвищений вміст заліза (інколи в декілька десятків разів 

більше за норму), а в південних — підвищену мінералізацію. Високий 

вміст заліза або марганцю у воді надає їй металевого присмаку, після 

контакту з повітрям — різного забарвлення, а також викликає 

заростання відкладеннями водорозподільних мереж. 

Лабораторно-виробничий контроль якості води здійснюють 

згідно з ДСанПіН 2.2.4-40010. Контролювати якість води за фізико-

хімічними та бактеріологічними показниками потрібно в джерелах (у 

місцях водозаборів та у процесі обробки води) перед надходженням 

води у водопровідну мережу, а також у самій мережі. Контроль якості 
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вихідної та очищеної води здійснюють за схемою скороченого та 

повного санітарно-хімічного аналізу. 

Виробничий контроль безпечності та якості питної води 

здійснюється підприємствами питного водопостачання відповідно до 

вимог санітарних норм, атестованими лабораторіями підприємств 

питного водопостачання населення або установ та закладів державної 

санітарноепідеміологічної служби згідно з робочою програмою. 

Для очищення питної води використовують механічні 

(фільтрація), хімічні (хлорування чи озонування), фізичні 

(опромінення ультрафіолетом, кип’ятіння, відстоювання) та біологічні 

(мікроорганізми) методи обробки.  

В сучасному світі методи очищення води комбінуються і 

застосовуються послідовно для досягнення кращого результату 

залежно від стану водозбірної чи відпрацьованої води, середовища та 

ресурсних можливостей. 

 

І. Цар 

Науковий керівник – к.т.н.,асист. Голець Н.Ю. 

 

ВИКОРИСТАННЯ СКЛА ЯК ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ 

 

Скло - це екологічно чистий матеріал, який не взаємодіє з 

оточуючими продуктами, з повітрям і водою, вважається нешкідливим 

для людини при його тривалому використанні. Тому скляні вироби є 

досить поширеними і часто використовуються в повсякденному житті 

та на виробництві. Однак в процесі активної життєдіяльності людини і 

виробничих підприємств велика кількість скловиробів відправляється 

на звалище побутових відходів, тим самим погіршуючи екологічну 

ситуацію. Якщо не утилізовувати скло – вартість скловиробів буде 

дуже високою через витрати сировини на їх виготовлення, а усі 

полігони будуть заповнені величезною кількістю склобою. Утилізація 

скла необхідна, щоб захистити навколишнє середовище та зберегти 

невідновлювані природні ресурси. 

Метою роботи є визначення методів утилізації відходів скла. 

На сьогодні, в скляній промисловості скло вважається безпечним 

відходом, проте сотні і тисячі скловиробів викидають на смітник 

щодня, що наносить непоправної шкоди навколишньому середовищу. 

Такий ситуація може призвести до плачевних наслідків для планети. 

Даний матеріал практично не піддається розкладанню, для повного 

розкладання звичайної скляної пляшки знадобиться приблизно 1000 

років. Якщо його не використовувати як вторинну сировину, то за 
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короткий час наша планета заповниться скляними відходами. 

Скловироби становлять загрозу для людей і тварин, наша Земля, 

засмічена осколками, стає непридатна для фауни та флори, 

відбувається надмірне споживання і поступове виснаження природних 

ресурсів. Скло єдиний вид сировини, який може перероблятися  безліч 

разів. Проте через недосконалий збір скла як вторинної сировини, не 

усе скло повертається у виробництво, особливо це стосується 

віконного скла та скла з авто виробничої сфери.  

Визначимо такі технологічні етапи утилізації скла: 

- збір скляних виробів з наступним транспортуванням їх до місця 

переробки; 

- їх миття та сортування за кольором; 

- вже підготовлені до переробки вироби подрібнюють і просівають 

по фракціях; 

- в спеціальних плавильних печах здійснюється плавлення і 

перемішування підготовленого матеріалу; 

- створення нового скляного виробу. 

Для якісної переробки скла необхідно на виході повітря з 

плавильної печі встановлювати спеціальні фільтри. Вони захищають 

атмосферу від вуглекислого газу і небезпечних речовин.  

Отже, застосування методів утилізації відходів скла 

забезпечить поліпшення екологічного стану довкілля, зекономить 

енергію, оскільки склобій переплавляється при значно меншій 

температурі ніж первинна сировина, в результаті буде виплавлено 

більшу кількість склотари  та зменшаться викиди вуглекислого газу в 

атмосферу при виробництві. Кожна тонна використаного склобою 

зменшує викиди вуглекислого газу на 500 кг, зменшить споживання 

природних ресурсів, оскільки склобій фактично заміняє сировину 

(пісок, натрій та вапняк), з якої виготовляють скло, зменшить відходи 

від пакувальних матеріалів на сміттєзвалищах. Скло обертається в 

замкнутому  на 100 % циклі, це означає, що коли склобій є повністю 

утилізованим  і використовується для виготовлення нової продукції на 

сміттєзвалище не потрапляють жодні відходи від скляної упаковки 

Окрім виробництва нових скляних виробів, після утилізації скла, 

отримана сировина може бути використана для виготовлення 

піноматеріалів, теплоізоляційних виробів, сандвіч панелей та інших 

матеріалів, що використовуються у сучасному  будівництві. 

Література 

1. Переробка та утилізація скла. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:   https://утилизация . укр. / uk / utilizatsiya-

othodov/utilizatsiya-stekla. 

https://утилизация/
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К. Цімерман 

Науковий керівник – к.т.н., доц. С.І. Гуглич 

 

АКТИВАТОРИ ПРОЦЕСУ ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО 

ГАЗУ ХЛОРОФІЛВМІСНИМИ МІКРОВОДОРОСТЯМИ 

 

Відходи сучасних виробництв становлять серйозну загрозу 

для навколишнього середовища, що спонукає до розробки новітніх 

методів їх утилізації. Вміст вуглекислого газу в атмосфері вже давно є 

предметом обговорення на політичному рівні держав світу. В даних 

умовах застосування біологічних методів є об’єктивною умовою для 

використання фотосинтетичних властивостей мікроводоростей. 

Використання мікроводоростей в процесах очищення промислових 

газових викидів має суттєві переваги завдяки здатності поглинати в 

десятки разів більшу кількість вуглекислого газу в порівнянні з 

наземними рослинами та здатності адаптуватися до несприятливих 

умовах: низькі температури середовища та освітленість, лужно-

кислотний баланс, вплив інгібіторів і т. д. За рахунок дослідження цих 

факторів можна отримати більш глибоке розуміння біологічних 

методів знешкодження забрудників, та процесів що відбуваються у 

досліджуваних об’єктах. 

Добре відомо, що переважна більшість створених сучасною 

цивілізацією технологій є незамкненими процесами, які утворюють 

певні відходи. Шкідливість і небезпечність тієї чи іншої технології для 

навколишнього середовища визначаються насамперед кількістю та 

природою речовин, які є побічним продуктом – відходами 

технологічного процесу. Сучасні технології їх утилізації потребують 

усе нових і жорсткіших процесів, окрім того, більшість із них також 

дають відходи, які не завжди легко утилізуються. Натомість усі 

процеси, що відбуваються у живій природі, є циклічними і добре 

збалансованими. Перетворення речовини в екосистемах реалізується за 

допомогою кругообігу – відходи одних процесів використовуються в 

інших біологічних процесах. Яскравим прикладом подібної 

збалансованості можуть бути біосферні цикли вуглецю, кисню, азоту 

та інших біогенних елементів. Надзвичайна збалансованість 

природних екосистем, високий рівень кореляції внутрішньо 

екосистемних біотичних процесів дають людині переконливий доказ їх 

ефективності, підказують шляхи запозичення у живої природи 

елементів і принципів, що стануть основою для проектування 

обладнання та розроблення майбутніх біотехнологій. Технології, які 

побудовані за екологічними принципами і ґрунтуються на зведенні до 
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мінімуму негативного впливу на довкілля, слід вважати екологічно 

безпечними технологіями або екотехнологіями. У тих випадках, коли 

згаданих принципів дотримуються, а технологічний процес 

побудований на використанні тих чи інших живих організмів, 

доцільно говорити про виникнення та існування напрямку в екології – 

біологічного очищення, а технології, що застосовуватимуться, – 

екобіотехнології. Біологічне очищення, як відомо, ґрунтується на 

здатності мікроорганізмів включати до схеми метаболізму 

найрізноманітніші хімічні сполуки – забрудники. Розкладання 

забрудників відбувається під дією ферментів, що виробляються 

мікроорганізмами у середовищі забрудників, які підлягають усуненню. 

До біологічного очищення газових викидів від СО2 можна зарахувати 

фотосинтез. Одним із способів подолання проблеми підвищеного 

вмісту вуглекислого газу в атмосфері є його поглинання 

хлорофілсинтезуючими водоростями. Сьогодні особливої уваги 

заслуговують мікроводорості. До них належить така мікроводорость, 

як Chlorella–одноклітинна зелена водорість, яка має вигляд 

мікроскопічної нерухомої кульки до 15 мкм у діаметрі. Chlorella 

невибаглива до умов існування і здатна інтенсивно розмножуватися, 

тому зустрічається всюди: у прісних водоймах, морях і ґрунтах. 

Водорості ростуть у 7–10 разів швидше за наземні рослини і 

відповідно поглинають більше двоокису вуглецю. Для існування їм 

потрібен вуглекислий газ, який вони беруть з навколишнього 

середовища, і за допомогою сонячної енергії перетворюють його на 

біомасу. У продуктах спалювання палива завжди міститься велика 

кількість оксидів, найбільш небезпечними є діоксид сульфуру та 

оксиди азоту. Тому вивчення впливу їх на процес фотосинтезу 

хлорофіл синтезуючими мікроводоростями є важливим. Результати 

експериментальних досліджень процесу поглинання вуглекислого газу 

із промислових газових викидів хлорофілсинтезуючими 

мікроводоростями типу Chlorella засвідчують про вплив діоксиду 

сульфуру та оксидів азоту на динаміку поглинання. Доведено зворотнє 

неконкурентне інгібіювання фермент-субстратного комплексу клітини 

мікроводорості діоксином сульфуру відповідно до теорії Лайнуівера-

Берка та активування оксидами нітрогену. Встановлені допустимі 

значення концентрацій інгібітора, діоксиду сульфуру, в процесі 

поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими 

мікроводоростями. Визначено константу нестійкості комплексу 

ферменту та ферментсубстратного комплексу з інгібітором. 

Встановлено значення оптимальної концентрації оксидів нітрогену, як 

активатора приросту мікровдоростей типу Chlorella. 
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О. Чайківська 

Науковий керівник – д.т.н., проф. М.Мальований 

 

ВПЛИВ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ СМІТТЄЗВАЛИЩ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАЙОННОГО МАСШТАБУ НА 

ДОВКІЛЛЯ (НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

Щорічно в Україні утворюється близько 29 тис. несанкціонованих 

сміттєзвалищ. Біля кожного із 60 000 населених пунктів України – від 

одного до десятки звалищ. І майже всі вони несанкціоновані. Із 

початку 2019 року на території Львівської області виявили 21 

несанкціоноване сміттєзвалище загальною площею 1500 кв.м. В 

Миколаївському районі Львівської області немає жодного легального 

звалища, облаштованого відповідно до державних норм. Вони не 

мають відведення, збору та очищення стічних вод та збору біогазу. 

Днища полігонів не ізольовані, стоки забруднюють ґрунти й підземні 

води. 

Часто для зменшення об`єму відходів звалища підпалюють. Такий 

підхід є неприпустимим, оскільки звалища є серйозним джерелом 

забруднення повітряного та водного середовищ. Температура гниття 

відходів подекуди настільки висока, що часто легко призводить до їх 

займання, до того ж у повітря викидається велика кількість шкідливих 

речовин. Несанкціоновані сміттєзвалища є середовищем для 

розмноження комах та гризунів, які є збудниками та переносниками 

різних інфекційних захворювань (сказ, енцефаліт, чума та інші). Тут 

знаходять собі притулок покинуті тварини (коти, собаки). Вони живуть 

на смітнику, харчуються, утворюють великі групи, розмножуються. 

Тварини розтягують сміттєві пакети, забруднюючи ще більше 

прилеглу територію. Оскільки власника безхазяйних відходів 

встановити практично неможливо, весь тягар захоронення таких 

відходів покладається на органи місцевого самоврядування та місцеві 

державні адміністрації. Штрафи за неналежне поводження із 

відходами є дуже низькими та неспіврозмірними зі шкодою, яку 

завдають довкіллю несанкціоновані сміттєзвалища. Це у свою чергу і є 

причиною збільшення їх чисельності. 

Позитивним можна відзначити те, що на території 

Миколаївського району Львівської області триває активний процес 

ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. Не так давно завершили 

технічну та біологічну рекультивацію сміттєзвалища в селі Крупське 

загальною площею 1,5 га.  



57 
 

О. Ядчишин 

Науковий керівник – к.т.н., доц. О.Р. Попович 

 

ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ЛАМПИ: КОРИСТЬ, ЧИ ШКОДА 

 

На даний момент у багатьох будинках в якості джерела денного 

світла активно використовують люмінесцентні лампи, основними 

типами яких є лінійні та компактні. Лінійні зазвичай 

використовуються для освітлення виробничих і офісних приміщень, 

спортивних майданчиків, а компактні – в місцях загального 

призначення. Всередині лампи заповнені інертним газом і невеликою 

кількістю ртуті (до 30 мг), а стінки покриті люмінофором, який власне 

перетворює ультрафіолетове випромінювання в світло. 

Переваги використання люмінесцентних ламп: 

- високі енергозберігаючі показники; 

- хороша якість світла і світлова віддача; 

- тривалий термін служби; 

- широкий асортимент виробів для спеціального та загального 

призначення. 

Недоліки: 

- вразливі до перепадів напруги; 

- при пошкодженні негативно впливають на організм людини, 

оскільки містять ртуть; 

- шкідливо впливає на самопочуття та зір при тривалій роботі; 

- не пристосовані для роботи при низьких температурах; 

- термін служби помітно скорочується при частому 

ввімкненні/вимкненні. 

Люмінесцентні лампи належать до відходів І класу небезпеки, 

саме тому їх необхідно спеціально утилізувати, а не викидати разом з 

побутовими відходами. На даний момент у місті Львові працює перша 

та єдина в Україні лінія з утилізації вищезгаданих небезпечних 

відходів за абсолютно безвідходною технологією та замкнутим 

циклом. Робота лінії є повністю автоматизованою. В результаті 

утилізації відходи розділяються на такі структурні частини, як скло, 

метал, люмінофор та ртуть, які в подальшому можуть бути 

використані, як сировина для промислових потреб. За основу 

технологічного процесу взято сучасний та екологічно безпечний метод 

вібропневматичного розділення в парі з термічною установкою. 

Отже, при правильному використанні люмінесцентних ламп, всі 

недоліки відходять на другий план, залишивши їх основну перевагу – 

високі енергозберігаючі властивості. 
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Н. Матвієвський 

Науковий керівниик – д.т.н., проф. В.В. Дячок 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСО-

МОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Оцінка впливу на довкілля – це процес написання звіту, 

громадське обговорення та розрахунок всіх ймовірних впливів 

підприємства на навколишнє природне середовище, включаючи 

атмосферне повітря, ґрунти, водне середовище, флору та фауну.  

Закон України  «Про оцінку впливу на довкілля» чинний з 

23.05.2017 року, та описує порядок проведення процедури і кому 

необхідно цю процедуру проходити. В інтернет ресурсах, у вільному 

доступі, знаходиться реєстр звітів оцінки впливу на довкілля, де кожен 

може переглянути інформацію про діяльність підприємства, його мету 

та впливи на атмосферне середовище, водні об’єкти, ґрунти, впливи на 

здоров’я, шумове забруднення та соціальні впливи. 

Після складання звіту та публікування оголошення триває 

громадське обговорення, яке завершується громадським слуханням, де 

суб’єкт господарювання відповідає на зауваження та пропозиції 

громадян. Після проведення громадського слухання територіальний 

державний орган видає висновок до звіту. 

Такий звіт допомагає систематизувати показники викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне, ґрунтове та водне середовище, 

визначає рівень впливу кожного підприємства окремо, описує стан 

середовища який вже є наявним, та прогнозує його в майбутньому.  

Оцінка впливу на довкілля дозволяє моніторити всі можливі 

впливи підприємств, систематизувати їх, а також дозволяє 

громадськості брати участь в висновку місцевого державного органу 

висловлюючи зауваження та пропозиції. 
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ПІДСЕКЦІЯ 

кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності 

 

А. Богаченко 

Науковий керівник – д.т.н., проф. В.Д. Погребенник 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

ЛЬВОВА 

 

Вступ. Водноресурсний потенціал регіону є основою 

соціального, екологічного благополуччя та його економічного 

розвитку. Водні ресурси Львівщини відіграють важливу роль в житті 

людей та економіці області. Сьогодні залишається надзвичайно 

актуальною проблемою збереження та відтворення водних ресурсів. 

Водний об’єкт – це природний або створений штучно елемент 

довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, 

водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт). 

Метою роботи є оцінювання екологічного стану водних 

об’єктів Львова. 

Виклад основного матеріалу.  

На території м. Львова розташовано 83 водойми, а саме: 

– у Галицькомурайоні - 5,  

– у Залізничному – 11,  

– у Личаківському – 19,  

– у Сихівському – 23,  

– у Шевченківському  – 16  

– та у Франківському  – 9.  

З метою забезпечення виконання заходів щодо раціонального 

використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, контролю 

за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, 

встановлення правил загального користування водними об’єктами. 

Основними причинами незадовільного екологічного стану водойм є 

забруднення води, особливо неочищеними дренажними стоками, та 

погане водорегулювання, зумовлене критичним станом 

водорегулювальних споруд, що призводить до евтрофікації, 

заростання та замулення водойм. 

Нині первинне функціональне призначення водойм істотно 

змінилося, майже половину з них використовують стихійно, без 

визначеної цілі. Особливої уваги заслуговує збережена гідросистема 

Голосківського потоку, яку було призначено для водопостачання 

Львівського нафтопереробного заводу. Вона містить низку водойм, 
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став монастиря Редемптористів, рибницькі садки та став на вул. 

Липинського, 62, які варто зберегти, як резервні для водопостачання. 

В адміністративних межах Львова є також родовища 

підземних вод. Їх використовує переважно Львівська залізниця. Для 

вод цих родовищ є реальна небезпека забруднення побутовими та 

промисловими стоками, тому Управлінню екології і благоустрою 

Львівської міської Ради необхідно звернутися до компетентних 

установ для оцінювання ризику забруднення. Одним з першочергових 

завдань є також облік численних свердловин у районах садибної 

забудови Винник і Брюхович. 

У зв’язку з реформуванням агропромислового комплексу 

переважна більшість водойм області втратила своїх власників і 

перейшла на баланс органів місцевого самоврядування. Внаслідок 

цього вони фактично не експлуатуються, їх чаші замулюються, ступінь 

замулення ставків досягає 20 – 50 % від їх проектного обсягу. На 

заплавах розорюються землі до урізу води, влаштовуються літні 

табори випасання худоби, склади та інші небезпечні об’єкти. Береги 

ставків заростають очеретом, осокою, в багатьох місцях втратили свої 

виражені береги. У результаті такого господарювання ставки 

втрачають свою дренувальну здатність, природні властивості 

середовища розвитку біорозмаїття, функції водозабезпечення питних і 

господарських потреб.  

 Водні ресурси являють собою стратегічний, життєво-

важливий природний ресурс, що має особливе значення. Вони є 

національним багатством кожної країни, однією з природних основ її 

економічного розвитку. Вони забезпечують усі сфери життя і 

господарської діяльності людини, визначають можливості розвитку 

промисловості й сільського господарства, розміщення населених 

пунктів, організації відпочинку й оздоровлення людей. 

Важливою рухомою силою відновлення ресурсів прісної води 

є кругообіг води, який взаємопов'язує всі частини гідросфери. 

Кругообіг води часто порівнюють із вічним двигуном, що "качає" воду 

з океану на материки протягом мільярдів років.  

Висновки. Отже, питання охорони і відновлення захисних 

буферних функцій прибережних територій водойм повинні бути 

віднесені до рівня пріоритетів екологічної безпеки області, 

найважливіших напрямків в галузі охорони природного середовища і 

біорозмаїття. Припинення деградації і природоруйнівної господарської 

діяльності на землях водного фонду не тільки відкриває значні резерви 

для збільшення ресурсів чистої води, але й забезпечить істотне 

оздоровлення водних екосистем. 
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М. Бабій  

Науковий керівник – д.т.н., проф. В.Д. Погребенник 

 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ 

АКТИВАЦІЇ ВОДИ 

 

Вступ. Важко переоцінити значення якісної води у існуванні 

людства. Проте під впливом ряду об’єктивних та суб’єктивних 

чинників у нашій державі сформувалось достатньо безвідповідальне 

відношення до водних ресурсів. Нажаль, приклади нераціонального 

використання води спостерігаються у всіх сферах життєдіяльності 

людини, що призводить до значного антропогенного забруднення не 

лише води, але і навколишнього середовища загалом. Такий стан справ 

вимагає ряду рішучих та невідкладних дій, скерованих на 

інтенсифікацію процесів очищення стічних вод та раціоналізацію 

водокористування. За умов наукового-технічного розвитку та 

відсутності єдиної концепції раціоналізації водокористування активно 

розвиваються різноманітні підходи до вирішення проблеми 

забруднення водного середовища.  

Метою даної роботи є комплексний аналіз можливості 

використання електрохімічно активованих водних розчинів у різних 

галузях у контексті раціоналізації водокористування та екологізації 

життєдіяльності людини. 

Виклад основного матеріалу. Електрохімічна активація – це 

технологія отримання метастабільних речовин уніполярним (катодним 

чи анодним) електрохімічним впливом з метою подальшого їх 

використання у різноманітних технологічних процесах у період 

збереження ними підвищеної фізико-хімічної та каталітичної 

активності. З цього випливає низка важливих властивостей 

електрохімічно активованих водних розчинів, що обумовлює 

доцільність їх використання у різноманітних галузях промисловості.  

Роботи, виконані науковими колективами під керівництвом 

акад. В.В. Гончарука (Інститут колоїдної хімії та хімії води 

ім. А.В. Думанського НАНУ) та проф. В.М. Бахіра (Інститут 

електрохімічних систем та технологій) показали високу ефективність 

застосування ЕХА розчинів у різних галузях народного господарства, 

проте їх використання є далеким від потенційно можливого. Це 

вимагає розробки нових технологічних схем водопідготовки для 

заміни розчинів хімічних речовин. 

Набута підвищена реакційна здатність активованих розчинів, 

що проявляється у зміні оксидно-відновних властивостей, кислотно-
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основного співвідношення, поверхневого натягу, питомої 

електропровідності тощо, самочинно зникає у процесі релаксації, яка 

може тривати від кількох годин до кількох діб у залежності від режиму 

електрохімічної активації та умов зберігання отриманих розчинів. З 

одного боку це означає, що термін ефективного використання 

електрохімічно активованих розчинів – обмежений і необхідно 

забезпечити постійне підведення «свіжого» розчину або достатньо 

складні умови його зберігання. Однак це означає і те, що електро-

хімічно активований водний розчин самочинно повертається у 

вихідний рівноважний стан і якщо під час активації не 

використовувались додаткові хімічні реагенти, може бути безпечно 

повернений у навколишнє середовище. Якщо ж для електрохімічної 

активації використовувалися низько концентровані розчини хлоридів, 

сульфатів, карбонатів і нітратів лужних та лужноземельних металів, то 

їх злив без попереднього очищення неможливий навіть після повної 

релаксації. Використання напівзамкнених проточних систем, частково 

вирішує цю проблему, однак повністю відмовитись від очищення 

стоків у такому разі неможливо.  

Властивості розчинів, що утворюються у процесі 

електрохімічної активації у прианодній та прикатодній областях 

кардинально відрізняються. Вода, активована біля катода (католіт), 

володіє підвищеною активністю електронів та яскраво вираженими 

властивостями відновника. Відповідно, вода, активована біля аноду 

(аноліт), характеризується зниженою активністю електронів та 

проявляє властивості окисника. Це дозволяє суттєво розширити 

можливі галузі використання електрохімічно активованих розчинів і 

використовувати їх як відновник, і окисник.  

Однак технологічних процесів, де б одночасно 

використовувався і католіт, і аноліт або їх суміш, не так вже й багато. 

Зокрема, частина активованих технологічних розчинів одразу 

перетворюється на відходи. Вже розроблено низку електрохімічних 

активаторів, що дозволяють значно скоротити обсяг таких відходів, 

однак систем, здатних забезпечити виробництво лише католіту або 

лише аноліту наразі не існує.  

У процесі електрохімічної активації зміни основних фізико-

хімічних показників водних розчинів відбуваються у ширших, ніж 

підчас еквівалентного хімічного регулювання, межах. Тому, 

використання активованих розчинів дозволяє не лише повністю 

замінити низку хімічних реагентів але й отримати ефекти, недосяжні 

підчас використання традиційних хімічних реагентів.  



63 
 

Серед багатьох можливих напрямів використання 

електрохімічно активованих водних розчинів розглянемо детальніше 

ті, де такий розчин може замінити шкідливі для довкілля хімічні 

реагенти. Традиційний підхід до отримання високоякісної сировини 

для різноманітних будівельних матеріалів за рахунок розширення 

географії використовуваних родовищ призводить до подорожчання 

продукції та локальних екологічних криз. Вирішення проблеми 

низькоякісної сировини найчастіше передбачає використання 

складних хімічних домішок.  

Технологія електрохімічної обробки знайшла своє місце 

підчас активації води для виготовлення виробів із бетону та 

замішування для виготовлення виробів із гіпсу. У обох випадках 

отримують вироби з покращеними механічними властивостями.  

Ще одна перспективна область застосування – вплив на 

поверхневі властивості речовин. Особливо це є актуальним для 

високопористих матеріалів з великою питомою площею поверхні. Для 

змін властивостей поверхні таких матеріалів найчастіше 

використовують окисники у вигляді різних неорганічних кислот. Для 

заміни таких екологічно небезпечних хімічних реагентів також можна 

використати активовані водні розчини простих солей. Обробка 

поверхні католітом активованого вугілля, яке використовується як 

матеріал  електродів для електрохімічних конденсаторів, сприяє 

покращенн характеристик отримуваних конденсаторів.  

Не можна оминути і дезинфікувальні властивості аноліту, 

отримуваного у першу чергу з водних розчинів хлориду натрію. 

Застосування таких дезинфектантів замість розчинів хімічних 

реагентів крім зменшення екологічного навантаження на довкілля має 

ще й низку переваг. По-перше, це дуже широкий спектр дії на 

патогенні мікроорганізми. По-друге, це відсутність механізмів 

звикання до таких дезинфіктантів у цих мікроорганізмів. Такі переваги 

дають змогу використовувати аноліт у медицині, харчовій та 

переробній промисловостях. 

Висновки. Отже, технологію електрохімічної активації 

використовують у медицині, обробці металів, чорній та кольоровій 

металургії, бурінні свердловин, нафтохімічній, хімічній, електронній, 

деревообробній, легкій та харчовій промисловостях, гірничій справі, 

будівельній та транспортній галузях, комунальному господарстві, 

водопідготовці, військовій справі, сільському господарстві, 

тваринництві, птахівництві, рослинництві та бджолярстві. 
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О. Зінько 

Науковий керівник – к.т.н., асис. М.В. Руда 

 

АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ 

УСТАНОВОК ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАРКУ 

 

Кожен продукт або послуга проходить ряд стадій розвитку, які в 

сукупності становлять його/її «життєвий цикл». Діяльність людини в 

процесі виготовлення продукції чи надання послуги неминуче 

пов’язана з впливом на довкілля. Залежно від природи 

продукту/послуги екологічний вплив може проявлятись по різному, 

наприклад, як виснаження озонового газу, парниковий ефект, 

окислення ґрунту і втрата біорізноманіття тощо. 

У сучасному соціально-економічному середовищі матеріальні 

потоки і процеси відбуваються за лінійною схемою. Але на 

нескінченному відрізку часу матеріали, що пройшли через техносферу, 

заново повертаються у навколишнє середовище як сировина. 

Концепція життєвого циклу розглядає продукти/послуги з початку їх 

фізичного виникнення і до моменту припинення їх функціонування. 

До життєвого циклу входять такі компоненти як видобуток сировини, 

виробництво енергії, транспортування, операції первинної обробки, 

безпосереднє виробництво продукту, упакування, розподіл, утилізація. 

Слід відзначити, що життєвий цикл одного продукту/послуги 

ускладнюється тим, що багато його/її компонентів пов’язанні з 

системами інших продуктів/послуг. Отже, з метою вибору найбільш 

екологічно прийнятного способу створення продукту чи надання 

послуги потрібно брати до уваги низку соціально-економічних 

факторів, яка враховує весь життєвий цикл «від колиски до могили». 

Це означає, що в процесі планування і проектування повинен бути 

застосований системний підхід. 

Вихідні потоки енергії можуть бути як відходами досліджуваної 

системи, так і слугувати ресурсами (вхідними потоками) в іншу 

систему. На всіх стадіях життєвого циклу продукту/послуги має місце 

певне забруднення довкілля, використовуються енергія та матеріали. 

На сьогодні метод оцінювання життєвого циклу (Life-Cycle 

assessment, LCA), що грунтується на серії ISO-стандартів , є одним з 

провідних методів оцінки потенційних впливів ВЕС на навколишнє 

середовище. Такий підхід був використаний у дослідженнях 

європейських вчених B. Cleary і ін. , E. Martinez і ін. , Ch Ghenai , T. 

Toth і ін., та у роботі російських вчених Б.В. Єрмоленка і ін. , а також 

одним з найбільших виробників вітряних турбін – датською компанією 
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Vestas Для оцінювання впливу ВЕУ на всіх етапах життєвого циклу в 

компартментах СЛК використовували програмне забезпечення 

SimaPro, яке є професійним інструментом для збору, аналізу та 

моніторингу екологічних характеристик продуктів і послуг. За його 

допомогою можна легко моделювати й аналізувати складні життєві 

цикли систематизованим та зрозумілим способом. 

Дослідження впливу ВЕУ на компоненти довкілля були 

проведені з урахуванням багатьох параметрів, у т.ч. і технічних 

храктеристик вищевказаних установок. 

Таким чином можна розрізнити важливі і менш важливі процеси 

(виявити «гарячі точки»). За розрахунками Національної лабораторії 

США з питань розвитку відновлювальної енергетики (NREL) 

розрізняють зони постійного і тимчасового впливу. Зани постійного 

впливу становлять 1-2% загальної площі і включають ділянки, на яких 

облаштовуються фундаменти вітрових турбін, під’їзні дороги, 

підстанції, службові споруди і інші елементи інфранструктури. Зони 

тимчасового впливу займають від 1 до 6% території вітропарку і 

пов’язані з облаштуванням тимчасових доріг для потреб будівництва і 

місць зберігання будівельних матеріалів і обладнання. Ті ділянки 

майданчиків ВЕС, які залишаються поза впливом будівництва, можуть 

використовуватись для інших потреб, наприклад, для вирощування 

сільськогосподарських культур або для випасу тварин. 

Дослідження процесів зародження, функціонування та занепаду 

ландшафтно-інженених та ландшафтно-техногенних систем і їх впливу 

на довкілля, що дозволить прослідкувати розвиток усіх притаманних 

цим системам процесів та виявити можливі наслідки. Оскільки 

деградація або навіть незначне порушення одного з природних 

компонентів ландшафту може призвести до значних змін у всьому 

ландшафтному комплексі, аж до його повного знищення, було вивчено 

можливі впливи об’єктів вітроенергетики та компоненти ландшафту на 

різних етапах життєвого циклу, узагальнення яких дозволило 

розробити попереджувальні та пом’якшувальні заходи щодо 

уникнення екологічних наслідків у майбутньому. 
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А. Федишин 

Науковий керівник – к.т.н., асис. М.В. Руда 

 

ВПЛИВ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРКІВ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ 

 

За різними оцінками, щорічні темпи зростання 

вітроенергетичної галузі складають від 25% до 50%. Значні темпи 

розвитку вітроенергетики пояснюється тим, що їй властиві найменші 

питомі капіталовкладення в порівнянні з іншими видами 

відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). Сумарна світова встановлена 

потужність великих вітроенергетичних установок (ВЕУ) й 

вітроенергетичних станцій (ВЕС), за різними оцінками, становить від 

10 до 20 ГВт. Зростає не тільки сумарна потужність вітряних 

установок, але і їхня одинична потужність, що перевищила 4 МВт. 

 зіткнення з рухомими лопатями турбін, із вітродвигунами чи 

частинами суміжних конструкцій, зокрема лініями електропередач або 

з повітряним потоком за турбіною, що може призвести до поранення і 

безпосередньо збільшує смертність особин; 

 турбування, що пов’язане з переміщенням із зони навколо турбін 

або з усієї території навколо вітроенергоустановок; 

 вимушене переміщення птахів внаслідок турбування або перешкод. 

Характреристика потенційного впливу ВЕС на стан довклля. 

Серед основних джерел потенційного впливу ВЕС на довкілля слід 

виділити наступні: 

 візуальний вплив (на ландшафт), який полягає в тому, що на 

місцевості вітроенергетичні установки висотою до 150 м (з 

врахуванням обертання лопатей) проглядаються на значних відстанях 

та змінюють вигляд природного ландшафту матиме місце через 

можливість споглядання із смт. Воловець двох ВЕУ поблизу 

метеостанції Плай, решта ВЕУ (32 шт) не видні із поселень, їх можуть 

бачити тільки особи, які знаходяться на Боржавських Полонинах в зоні 

планованої діяльності; 

 мерехтлива тінь: обертання лопатей турбін за певних умов 

створює рухому тінь, яка могла би в окремих ділянках прилеглої 

території створювати дискомфорт для людини, однак її прояв при 

рельєфі території планованої діяльності та положеннях сонцестояння 

відносно спостерігача практично виключена; 

 шумовий вплив та вібрація, що створюються під час обертання 

лопатей та при роботі генераторів можуть негативно впливати на живі 

організми, а також спричинювати небажані геофізичні процеси, 
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наприклад сходження снігових лавин у разі їх значної інтенсивності, 

однак для обраних сучасних типів ВЕУ прояв цих чинників незначний; 

 електромагнітне випромінювання, джерелом якого є не самі 

ВЕУ, а проектовані повітряні і кабельні лінії електропередач та 

трансформаторні підстанції, проектуються технічно і технологічно так, 

щоб убезпечити від цього впливу відповідно до діючих законодавчо-

нормативних вимог як у відношенні впливу на довкілля так і для 

персоналу ВЕС та інших осіб, які можуть знаходитися поблизу ВЕУ та 

інженерних споруд; 

 вплив на землекористування: певна площа земель буде зайнята в 

ході будівництва стаціонарних і тимчасових об’єктів (вона складає 

0,01% від загальної площі Боржавських Полонин), однак використані 

окремі ділянки вільні від лісових насаджень, не мають особливо цінної 

рослинності та оселищ тварин або гніздування птахів, вони є 

незначними за площею, тому тимчасове порушення земель на період 

будівництва ВЕС не спричинить значного впливу на довкілля; 

 вплив на флору та фауну міг би бути спричинений через 

порушення земель на яких наявні цінні види рослин або оселища 

тварин, через ризик загибелі птахів (зокрема, рукокрилих) при 

зіткненні з лопатями турбін ВЕУ, через вплив електромагнітного 

випромінювання, звукових хвиль, вібрації тощо, оцінка цього впливу 

за величиною та масштабом детально розглядається у Звіті; 

 вплив на повітряне середовище матиме місце тимчасово тільки 

при роботі транспорту та іншої техніки в період підготовчих та 

будівельних робіт; 

 викидів у атмосферу при стаціонарній роботі ВЕС не матиме 

місця; 

 вплив на водне середовище буде не значним у період 

підготовчих та будівельних робіт, а в період експлуатації ВЕС скидів у 

водне середовище не матиме місця, побутові потреби 

водозабезпечення привозною водою та водовідведення будуть 

здійснюватися без негативних наслідків для довкілля; 

 вплив на безпеку життєдіяльності населення можливий при 

транспортуванні високо габаритного устаткування для ВЕС, а також 

при неналежному виконанню чинного законодавства при реалізації 

проекту, заходи щодо запобігання прояву такого впливу передбачені 

технологічним процесом реалізації проекту. 

 Використання енергії вітру є одним із найдавніших відомих 

способів використання енергії із навколишнього середовища. 
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В. Торчинович 

Науковий керівник – к.т.н., асис. М.В. Руда 

 

ПРОСТОРОВО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ЗАХИСНИХ 

ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 

 

Залізничний транспорт в Україні на сучасному етапі розвитку 

суспільних відносин представлений розгалуженою мережею 6 залізниць 

(Львівська, Донецька, Придніпровська, Південна, Південно-Західна, 

Одеська), загальною протяжністю 22,5 тис. км, в межах яких розміщені 27 

дирекцій залізничних перевезень, 1684 станції, 126 основних вокзалів, 68 

основних та 34 оборотних локомотивних депо, 110 дистанцій колії, 51 

вантажне вагонне депо, 16 пасажирських вагонних депо і, таким чином, 

займає 4-те місце в Європі після Німеччини, Франції та Польщі. 

Нами був здійснений багатофакторний аналіз діяльності 

залізничного транспорту Львівської залізниці. На шляхах Львівської 

залізниці було проведено лабораторний контроль за концентрацією та 

складом шкідливих викидів у визначених точках лісозахисних смуг. 

Відпрацьовані гази двигунів внутрішнього згорання є серйозними 

забруднювачами атмосферного повітря на шляхах Львівської залізниці, в 

атмосферу викидаються понад 170 найменувань шкідливих для довкілля 

речовин, 160 з яких —полютанти і седименти: альдегіди, сажа, бензопірен і 

т.д. Всього протягом 2009-2014 року було досліджено 6750 проб 

атмосферного повітря з них виявлено 1920 проб з перевищенням ГДК 

шкідливих речовин: 750 з них – баластового пилу, 1100 – сірчаного 

ангідриду, 70 – інших шкідливих речовин. Кількісні та якісні показники 

вмісту забруднюючих речовин у повітрі у процесі діяльності залізничного 

транспорту свідчать, що обсяги викидів дизельних двигунів у атмосфері 

розподіляються наступним чином: 7-8 % відпрацьованих газів — токсичні, 

2-3 % — картерні гази, пари палива. 

Просторово-функціональна роль захисних лісових насаджень на 

шляхах залізничного транспорту є домінантою в оптимізації їх компонентів, 

оскільки розміщення та розміри насаджень мають бути підпорядковані 

вітроломному ефекту та напряму шкідливих для залізничних шляхів та 

прилеглих агроценозів вітрових потоків (суховійні, дефляційні, хуртовинні 

тощо). З позицій аеродинаміки вітроломний ефект лісосмуг як просторових 

гратів полягає в гальмуванні швидкості та трансформації турбулентності 

вітрових потоків на відстань 5Н (Н – захисна висота насадження) з 

навітряного боку і 25Н – із завітряного. Проте така конструкція захисних 

насаджень призводить до погіршення виконання ними ряду інших функцій. 
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В захисних лісових насадженнях Львівської залізниці помічено 

ефект синергізму щодо впливу на трофотопи та геохімічні процеси на 

шляхах залізничного транспорту та прилеглих агроценозах. Так на шляхах 

Львів-Самбір, Львів-Стрий та Стрий-Мукачево спостерігається зниження 

поверхневого стоку до 1,3 %, середньорічної амплітуди температур на 3-80 

С, розсіювання рівня звукових потоків на 15,2 дБ, спостерігається висока 

кумулятивна здатність насаджень. 

Успішне функціонування та розвиток залізничного транспорту 

залежить від стану природних комплексів та наявності природних ресурсів, 

розвитку інфраструктури штучного середовища, соціально-економічного 

середовища суспільства. При цьому з кожним із елементів системи у 

залізничного транспорту є прямі та зворотні зв’язки, а також певні обмеження 

по використанню природних комплексів, природних, трудових та фінансових 

ресурсів. Відмінність параметрів екологічних факторів екотонів від захисних 

лісових насаджень, притаманних суміжним екосистемам, є умовою 

формування специфічних ценозів та змін у структурі популяцій, зокрема, в 

екотонах можуть формуватися специфічні, притаманні лише їм популяції 

рослин і тварин, або скластись така ситуація, коли частина популяції 

перебуває в одному угрупованні, друга — у іншому, а третя — в екотоні. 

Формування та відновлення консорцій екотонів захисного типу для 

забезпечення екологічної безпеки на шляхах залізничного транспорту – це 

пріоритетний інноваційний проект спрямований на відновлення екологічної 

рівноваги в зоні постійної дії залізного транспорту шляхом:  

– відведення навколо залізничних шляхів вільної для формування 

екотонів захисного типу та їх консорцій смуг шириною не менше 150-200 м. 

Ландшафто-екологічні дослідженнядоводять, що там, де такі смуги обабіч 

залізничних шляхів утворені, формування повно профільного екотону 

проходить активніше. Це спостерігається не лише на окраїнах лісових 

масивів, але й поблизу лісових смуг на полях.  

– створення консорцій екотонів захисного типу шляхом насадження 

рослин з відповідною структурою з урахуванням полі функціональної ролі 

останніх. Таких спроб поки що не було здійснено, але це можливо й 

необхідно, особливо там, де формуються лісові антропогенні ландшафтні 

комплекси з цінних порід (дуб червоний, бархат амурський, дуб скельний, 

бук європейський тощо) або лісових урочищ та ділянок, взятих під охорону 

й тих, що можуть бути відведені під заповідання чи рекреацію в 

майбутньому і де проходять залізничні шляхи. 

  



70 
 

Я. Паук 
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АКУСТИЧНИЙ ВПЛИВ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 

НА ПРИЛЕГЛІ ТЕРИТОРІЇ 

 

Вітроенергетика в сучасному розумінні – це сукупність засобів 

перетворювання кінетичної енергії вітру в електроенергію. Народження 

вітроенергетики відносять на кінець XIX ст., коли в США і в Данії було 

створено перші вітроелектричні установки (ВЕУ). Але довгий час 

вітроенергетика являла собою лише поле для експериментів науковців і 

інженерів. Промислова ж вітроенергетика почала свій розвиток за часів 

світової енергетичної кризи в середині 70-х років ХХ ст. Тоді ряд країн 

(зокрема, ті ж США і Данія) прийняли програми державної підтримки 

вітроенергетики. Внаслідок цього було вкладено значні кошти в розробку 

принципово нових моделей ВЕУ, налагоджено їх серійне виробництво і 

побудовано перші промислові вітрові електростанції (ВЕС), що передають 

вироблену електроенергію в електричну мережу. З тих пір вітроенергетика 

в світі розвивається феноменальними темпами – кожні три роки 

встановлена в світі потужність ВЕС подвоюється. 

Зважаючи на все це, в багатьох країнах світу було прийнято 

документи державного рівня щодо стимулювання (в різний спосіб) 

розвитку відновлюваної енергетики , зокрема – вітроенергетики (за 

даними в 2011 р. кількість таких країн досягла 118). В «Директиві 

2009/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. 

стосовно сприяння використанню енергії відновлюваних джерел» 

перед країнами Європейського Союзу (ЄС) поставлено завдання до 

2020 р. досягти частки 20% відновлюваної енергетики у загальному 

споживанні електроенергії ЄС. За більш сучасними прогнозами ця 

частка становитиме 24.4%. Вітроенергетика є найбільш вагомою 

галуззю відновлюваної енергетики – в структурі останньої частка 

вітроенергетики за прогнозом на 2020 р. становитиме ≈40%. Частка 

вітроенергетики в загальному споживанні електроенергії в країнах ЄС 

становитиме не менше, ніж 8%. 

Вітроенергетика є інноваційною технологією генерації 

електроенергії. Визначення акустичного навантаження вітрових 

електростанцій з метою встановлення їх впливу на стан довкілля 

загалом для забезпечення екологічної безпеки у вітроенергетиці має 

свою специфіку, що унеможливлює використання у повному обсязі 

відомих методів, зокрема тих, що використовуються в традиційній 

енергетиці. Ця специфіка є наслідком особливостей вітру, як 
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енергоресурсу, а також специфіки процесу перетворювання механічної 

енергії вітру в електроенергію. Для забезпечення екологічної безпеки 

певної території у цій галузі необхідні нові, максимально обґрунтовані 

підходи до оцінки доцільності і ефективності цих проектів. Тому тема 

даної статті є актуальною, її результати дозволяють обґрунтовувати 

екологічну безпечність вітроенергетичних парків в Україні і 

створювати тим самим умови для розвиток української 

вітроенергетики. 

Основним джерелом акустичного навантаження та інфразвуку 

при роботі ВЕУ є обертання лопатей, які створюють чутний звук в 

діапазоні частот 63 ÷ 8000Гц і нечутний інфразвук в діапазоні частот 2 

÷ 31,5Гц. Істотне значення можуть мати резонансні коливання, шуми 

мультиплікатора і ефективність застосовуваних шумопоглинаючих 

(шумоізолюючих) елементів. 

Відповідно до паспортних даних виробників різних ВЕУ 

потужністю 2-3,5 МВт, рівень акустичного навантаження 

безпосередньо в джерелі його утворення (гондола ВЕУ) складає від 96 

до 110 дБа для різних ВЕУ. Рівень звукового тиску зменшується за 

квадратичним законом в залежності від відстані між ВЕУ та суб’єктом. 

При віддаленні на 200 м акустичне навантаження буде в 4 рази менше 

(на 6 Дб(A)), ніж при віддаленні на 100 м. На більшому видаленні 

робота ВЕУ важко прослуховується на тлі фонового акустичного 

навантаження на довкілля. Саме виходячи з цього в Німеччині, 

Нідерландах, Данії і інших країнах ухвалені закони, що обмежують 

мінімальну відстань від ВЕУ до житлових будинків до 300 м. 

Шумовий вплив та вібрація, що створюються під час обертання 

лопатей та при роботі генераторів можуть негативно впливати на живі 

організми, а також спричинювати небажані геофізичні процеси, 

наприклад сходження снігових лавин у разі їх значної інтенсивності, 

однак для обраних сучасних типів ВЕУ прояв цих чинників незначний. 

Стосовно вітроенергетичних парків, для мінімізації впливу шуму та 

вібрації на ссавців, рекомендується поступово розпочинати будівельні 

роботи, щоб вони могли адаптуватися до шуму (тобто плавний 

початок). Це може поєднуватися з використанням пасивного 

акустичного моніторингу за ссавцями, щоб звести до мінімуму ризик 

появи тварин в зоні будівництва, коли розпочинаються зварювальні 

роботи. Пристрої для відлякування та акустичний повторювач сигналів 

можуть забезпечити додаткове стримування ссавців, які потрапляють 

зону будівництва. 
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І. Лехович 

Науковий керівник к.т.н., доц. А.М. Шибанова 

 

ВПЛИВ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЇХ УТИЛІЗАЦІЯ 

 

Медичні відходи утворюються практично при будь-якому 

медичному та фармацевтичному обслуговуванні. Неправильне 

поводження з такими відходами може потенційно загрожувати 

працівникам, пацієнтам і людству в цілому виникненням інфекційних 

захворювань, отруєнь і травм, а також забруднення навколишнього 

середовища. Тому питання утилізації медичних відходів сьогодні 

стало одним із найважливіших не лише для лікувально-

профілактичних установ, а й для суспільства загалом. 

Всесвітня організація охорони здоров’я ще в 1979 році віднесла 

медичні відходи до категорії небезпечних. Медичні відходи - це всі 

відходи, що утворюються в лікувально-профілактичних закладах  та 

інших медичних закладах будь-якої форми власності, при наданні 

медичної допомоги в закладах і організаціях міністерств та відомств 

(санаторії, профілакторії, школи та ін.); в аптеках; в науково-дослідних 

інститутах та навчальних закладах медичного профілю. Поняття 

медичних відходів включає такі окремі самостійні підвиди: операційні 

та патолого-анатомічні відходи; відходи фармацевтичної 

промисловості; генно-токсичні відходи, що містять речовини, які 

можуть виявляти шкідливу дію на генетичні структури; відходи 

підприємств із виробництва імунобіологічних препаратів. 

В Україні щороку утворюється біля 1 млн тонн медичних 

відходів. 90% медичних відходів потрапляють в сміттєві баки та 

захоронюються на сміттєзвалищах без сортування, попередньої 

обробки та дезінфекції. Такі відходи можуть бути причиною спалаху 

інфекцій та епідемій, поширення туберкульозу, пошкодження шкірних 

покривів та слизових оболонок. Неправильне поводження з медичними 

відходами стає причиною виникнення випадків інфікування вірусом 

гепатиту В, гепатиту С, ВІЛ-інфікування.  

Для здоров’я жителів України велику загрозу становлять 

залишки фармацевтичних препаратів у питній воді. Постійне 

споживання такої води спричиняє звикання людського організму до 

певних ліків та їх накопичення, що ускладнює процес лікування в разі 

захворювання та сприяє загостренню хронічних хвороб, виникненню 

алергічних реакцій тощо.  
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Усі медичні відходи, в залежності від ступеня їхньої 

епідеміологічної, токсикологічної та радіаційної небезпеки, а також 

можливої на етапах поводження з ними негативної дії на середовище 

життєдіяльності людини, поділяються на 4 категорії небезпеки:  

 категорія А – епідеміологічно-безпечні відходи, наближені за 

складом до твердих побутових відходів;  

 категорія В – епідеміологічно-небезпечні відходи;  

 категорія С – токсикологічно-небезпечні відходи; 

 категорія D – радіоактивні відходи. 

Вимоги до поводження з медичними відходами залежать від 

категорії таких відходів. Медичні відходи категорії А можна вивозити 

на сміттєзвалище разом із побутовими відходами, категорій В і С – 

слід дезінфікувати та передати спеціалізованим підприємствам, що 

мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами, а медичні 

відходи категорії D слід передати спеціалізованим підприємствам, які 

експлуатують сховища радіоактивних відходів. 

У відповідь на цю зростаючу проблему рекомендується три 

основні стратегії, які можна застосовувати одночасно. Перша стратегія 

повинна грунтуватися на узгоджених зусиллях самої медичної сфери, 

не обмежуючись лише клініками та лікарнями, щоб ефективно 

мінімізувати свої медичні відходи. Мінімізація відходів означає, що 

менше відходів необхідно правильно утилізувати, а екологічні та 

економічні проблеми, пов'язані з неправильним захороненням, 

зменшуються. 

По-друге, медичні працівники, політики та інші відповідні 

зацікавлені сторони повинні співпрацювати для підвищення 

обізнаності щодо належних методів утилізації медичних відходів та 

небезпеки неправильного їх знешкодження. Також вони повинні 

працювати над впровадженням і просуванням ефективних 

альтернативних методів утилізації відходів, які не призводять до 

простого спалювання або скидання відходів на звалища. 

Необхідно обрати безпечні та екологічно чисті варіанти 

поводження з відходами, щоб люди, які безпосередньо залучені до 

медичного обладнання та відходів, були належним чином захищені і 

не перебували в зоні надмірного ризику. Це може стосуватися тих, хто 

працює у секторах збору, обробки, зберігання, транспортування та 

утилізації відходів. 

Належне фінансування систем поводження та утилізації може 

зменшити витрати на медичні послуги, фінансові втрати на карантини 

та розв'язання проблем поширення інфекційних хвороб. 
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О.-М. Старосілець  

Науковий керівник – к.т.н., доц. А.М. Шибанова 

 

ВПЛИВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ  

 

Текстильна промисловість, як і багато інших галузей 

господарства, є джерелом негативного впливу на навколишнє 

середовище. Для людини та довкілля особливо шкідливими є 

технології виготовлення текстилю: друкування, вибілювання, 

оброблення спеціальними формальдегідумісними засобами та ін.  

Текстиль - м'який матеріал, що являє собою щільну мережу 

природних або штучних волокон (ниток або пряжі). Текстильна 

промисловість - найважливіша галузь легкої промисловості, основною 

функцією якої є випуск предметів споживання, в першу чергу тканин і 

трикотажу. Виробництво текстилю - це сукупність технологічних 

процесів, які об’єднують у собі прядіння, ткацьке та опоряджувальне 

виробництва. 

Сучасні тканини бувають натуральні та хімічні. До складу 

перших входять волокна рослинного і тваринного походження. Хімічні 

тканини виробляють з волокон, які поділяються на штучні і 

синтетичні. Матеріали, виготовлені на основі штучних і синтетичних 

текстильних волокон, за низкою гігієнічних показників значно 

поступаються натуральним. Значна частка текстильних матеріалів 

мають низькі гігроскопічні та електрофізичні властивості. Тому 

проблема гігієни синтетичних матеріалів, які використовуються для 

виготовлення одягу, в наш час є однією з найбільш актуальних.  

Під екологічною безпекою текстильних матеріалів та виробів з 

них розуміють відсутність речовин, що негативно впливають на 

організм людини, мінімальний негативний вплив виробництва на 

навколишнє середовище та на шкідливу утилізацію або переробку 

відходів. У світовій практиці проблема гарантування безпеки 

продукції вирішується шляхом оцінювання її відповідності чи 

декларуванням про відповідність. 

Для навколишнього природного середовища та людини 

особливо шкідливими є технології виробництва текстилю, а саме: 

відбілювання, друкування, фарбування, обробка 

формальдегідумісними обробними препаратами та інсектицидами. 

Такі технології не лише впливають на умови праці робітників 

текстильних підприємств та навколишнє середовище, але й на 

екологічну безпечність вже готової продукції. Практично всі хімічні 

технології текстильного виробництва нерозривно пов’язані з великими 



75 
 

затратами води, тепла та хімікатів. Вони шкідливі для здоров’я 

людини, забруднюють атмосферу, водні басейни та ґрунти. В цих 

технологіях використовуються багато марок синтетичних барвників і 

текстильно-допоміжних сполук, виробництво та застосування яких 

також пов’язано з різноманітними екологічними проблемами. При 

цьому, основним чинником шкідливого впливу обробного 

текстильного виробництва на людину та довкілля є скиди стічних вод і 

викиди шкідливих газів.  

Обробка формальдегідумісними обробними препаратами та 

інсектицидами текстильних виробів несе за собою негативний вплив 

не лише на довкілля, але й на людину. При обробці тканин для 

надання таких властивостей, як захист від загоряння, немнучкість, 

пом’якшення тощо, використовують речовини на основі фенол-

формальдегідних смол, які не завжди повністю вилучаються з тканин 

на різних етапах технологічного процесу. Формальдегід - речовина 

токсична, вірогідність її канцерогенності висока. Однак, формальдегід 

небезпечний лише при попаданні всередину організму. При попаданні 

на шкіру він викликає подразнення, яке швидко проходить. Набагато 

більшу небезпеку становлять пари формальдегіду, тому працівникам 

обробного відділу потрібно застосовувати фільтрувальний 

промисловий протигаз марки «А» та герметичні захисні окуляри. 

Інсектициди використовують для обробки сировини натурального 

походження (вовни зокрема), щоб не пошкодила міль при зберіганні на 

складах та транспортуванні виробів. При недотриманні норм 

застосування ці речовини можуть бути токсичними для людини. 

Отже, сьогодні актуальною є проблема вибору такої технології 

в текстильному обробному виробництві, яка б гарантувала не тільки 

випуск екологобезпечної продукції, але й зводила б до мінімуму 

негативний шкідливий вплив на здоров’я людини та забруднення 

довкілля. Наприклад, використання ферментних препаратів для 

оброблення текстильних матеріалів дозволяє суттєво скоротити 

витрати води, пари, теплової енергії. На відміну від хімічних реагентів, 

ферментні обробні препарати можна застосовувати за більш низької 

(30–70 °С) температури та в нейтральному середовищі. Вони не 

спричиняють деструкції полімерних волокон.  

Вибір екологоорієнтованих технологій текстильними 

підприємствами забезпечить успішність реалізації текстильної 

продукції не тільки на вітчизняному, але й на зарубіжних ринках. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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О. Слішевич 

Науковий керівник – к.т.н., доц. О.Г.Чайка  

 

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ КОМПЛЕКСНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ТПВ 

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 

В епоху науки і техніки дедалі більше загострюється питання 

переробки твердих побутових відходів (ТПВ), і в той час як провідні країни 

світу користуючись інноваційними методами, утилізовують сміття як 

сировину для отримання енергії (Waste-To-Energy), Україна не спроможна 

налагодити його переробку ще на початковій стадії трансферу, як наслідок і 

бачимо проблему несанкціонованих сміттєзвалищ. Ця проблема особливо 

характерна для мегаполісів. 

Побутові відходи вносять вагомий внесок у забруднення 

навколишнього природного середовища. Вони утворюються в процесі 

життя і діяльності людини всюди, де вона знаходиться: у житлових 

будинках, виробничих підприємствах та інших закладах. Це найбільша за 

обсягами накопичення група відходів споживання, яка відрізняється від усіх 

інших відходів за своїм походження та складом. Специфічною відмінністю 

твердих побутових відходів (ТПВ) є велика різноманітність і 

непередбаченість їх складу. Через присутність в твердих побутових 

відходах органічних компонентів (особливо харчових відходів) з високою 

вологістю, які швидко загнивають і біологічно розкладаються, вони є 

джерелом антисанітарії та екологічного забруднення оточуючого 

природного середовища. Тверді побутові відходи створюють санітарно-

гігієнічну та епідеміологічну небезпеку внаслідок неприємних запахів та 

шкідливих хімічних сполук, які можуть бути присутні або утворюються в 

них при біологічному розкладанні органічних компонентів відходів, а також 

внаслідок присутності в них збудників інфекційних та паразитарних хвороб 

та внаслідок високої бактеріальної і гельмінтологічної забрудненості. 

Щороку в Україні утворюється 11-13 млн тон твердих побутових 

відходів (ТПВ). За різними даними, рівень переробки ТПВ в Україні 

коливається від 3 до 8%, тоді як для країн Європейського Союзу він складає 

до 60% ТПВ. При цьому більше 90% ТПВ спрямовується на полігони та 

несанкціоновані звалища. Згідно з офіційними розрахунками, 10 000 га 

землі зайнято близько 6 700 полігонами та звалищами, хоча неофіційні 

показники можуть бути навіть ще вищими. Проте, за оцінками Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, існує потреба щонайменше у 626 нових полігонах 

твердих відходів. Окрім того, що такі полігони займають земельні ділянки, 

вони виділяють парникові гази й забруднювальні речовини, які 
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потрапляють в атмосферу, поверхневі шари ґрунту, ґрунтові води та надра. 

Відсутність роздільного збирання та утилізації відходів, що містять 

токсичні компоненти, підвищує ризик забруднення навколишнього 

середовища небезпечними речовинами. Проблема утилізації ТПВ в Україні 

не може бути вирішеною, з тієї причини, що наразі в Україні працює лише 

одне з чотирьох сміттєспалювальних підприємств, побудованих ще за 

радянських часів, – Київський сміттєспалювальний завод, потужність якого 

становить 300 000 тонн на рік. 

Розглядаючи механізми утилізації ТПВ в Швейцарії та Фінляндії нами 

побудувано власну модель яка враховує основні принципи міжнародного 

досвіду утилізації ТПВ, базується на факторах сталого розвитку країни ( 

рис.1). 

 
Рис.1. Механізми утилізації ТПВ 

На початковому етапі сміття рекомендується сортувати на 

органічну та неорганічну складову від споживачів та виробників. Після 

цього сміття потрапляє до сортуючого комплексу де відповідно до природи 

матеріалу виокремлюється на категорії. 

Відсортоване органічне сміття переходять до сміттєпереробних 

заводів, де відбувається бродіння органічної речовини для отримання 

біологічного матеріалу(рідке органічне добриво), а також під час 

спалювання через біогазові установки отримуємо метан та енергію для 

споживачів.Фракції сміття, як гума, пластик, деревина – можуть йти на 

повторне використання для користувачів, або використовуватись для 

отримання тепло- та електроенергії під час спалювання для споживачів. 

Ефективність даної схеми залежатиме від органів місцевого 

самоврядування, які нестимуть відповідальності перед державними 
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органами влади. Як показує досвід у країнах ЄС на вторинні матеріали 

щороку переробляється 61 млн тонн ТПВ, що вчетверо перевищує річний 

обсяг утворення ТПВ в Україні. Задля досягнення цієї мети потрібно 

визначити довгострокові стратегічні пріоритети, які дозволять поєднати 

екологічну ефективність і раціональне споживання матеріальних та 

енергетичних ресурсів. 

 

Н. Хрептак  

Науковий керівник – к.т.н., доц. Н. Ю. Хомко  

 

СОНЯЧНА АРХІТЕКТУРА 

 

Одним з найперспективніших напрямків сонячних технологій є 

«сонячна архітектура», практично незнана широкому загалу в Україні. Вона 

найбільш повно заощаджує традиційні енергоресурси. 

Однією з широко відомих організацій, які працюють у цьому 

напрямку енергоощадності, є інститут екології у Фрайбурзі (Німеччина). 

Фахівці з цієї установи передбачають, що понад 10% новобудов зможуть 

досягти рівня «пасивних будинків» і обходитись системами аварійного 

опалення. Будинки такого типу, обладнані мініелектротепло-генераторними 

блоками (найкращим сучасним зразком є міні-ТЕЦ фірми ВАСН), за рік 

дають більше електроенергії в загальну мережу, ніж використовують з неї. 

Ці будинки мають добру теплоізоляцію і максимально використовують 

енергію Сонця. 

Крім традиційних сучасних будівельних матеріалів – каменю, 

бетону, цегли, пластику, в таке будівництво динамічно впроваджується 

деревина. Так, фірма «Бауффрітц» споруджує будинки, які  на 90% 

складаються з деревини, у тому числі – стіни, стеля, дахи, а на замовлення і 

ринви виготовлені з ялини або ялиці. Власниками фірми спільно з 

Розенґайським технічним інститутом розроблено унікальний екологічний 

теплоізоляційний матеріал. Це тирса деревини, оброблена з метою 

протипожежної безпеки сироваткою, а для усунення можливості цвілі до неї 

додають соду. Все більше замовників будують такі будинки. Будівля з 

дерева має значні переваги – немає шкідливих виділень, матеріал має чудові 

будівельно-фізичні та естетичні якості  і є екологічно абсолютно чистим. 

Відомий німецький архітектор з Фрайбурга Р.Діш у сучасному 

енергоощадному будівництві, крім деревини, широко застосовує 

теплоізоляцію з полістиролу для цегляних стін. Широко рекламований 

сонячний будинок Р.Діша  «Гелітроп» повністю може повертатись за 

Сонцем. Компанія Рольфа Діша використовує монокристалічні кремнієві 

фотоелементи, найефективніші і найнадійніші, але з високою собівартістю, 
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яка майже наполовину складається з вартості кремнію. Ціни на 

фотоелементи знижуються повільно – протягом останніх 15 років в 

середньому від  4 % на рік, хоча на тлі подорожчання нафти і газу, ця 

динаміка виглядає позитивною. Розробки, застосовані в «Геліотропі», 

широко впроваджуються в масове будівництво. Наразі найперспективніше 

впроваджує сонячну архітектуру Німеччина, хоча сонце світить тут в 

середньому не більш як 1500 годин на рік. У розвинутих країнах сонячна 

архітектура має всі перспективи для розвитку, відколи Євросоюз та ООН 

взяли курс на підтримку екологічних проектів. 

 

О. Груник 

Науковий керівник – к.т.н., асист. Н.С. Ріпак  

 

ТЕХНОЛОГІЯ УТИЛІЗАЦІЇ ЛЮМІНІСЦЕНТНИХ ЛАМП 

 

Останнім часом в Україні класичні лампи розжарювання 

замінюються енергоощадними люмінесцентними лампами. Ще зовсім 

недавно люмінесцентні лампи широко застосовувалися на підприємствах, 

установах та організаціях, це було зумовлено як спеціальною конструкцією 

світильників відносно схеми підключення, так і їх розміром. Проте 

розробки нових конструкцій люмінесцентних ламп із класичними цоколями 

призвела до більш ширшого їх використання, насамперед у побуті, набуло 

значної популярності. 

 Популярність таких ламп визначається завдяки високому 

коефіцієнту корисної дії та тривалішим терміном їх експлуатації, що 

виправдовує їх застосування з економічної та екологічної точки зору. 

 Однак «екологічність» таких ламп може бути повністю знівельована 

відсутністю загальнодержавної системи збору та знешкодження 

відпрацьованих ламп, у тому числі належного інформування населення. 

Люмінесцентні лампи можуть вільно потрапляти разом з іншими 

побутовими відходами у навколишнє середовище, завдаючи значної шкоди. 

В Україні особливо гострота проблеми посилюється не тільки швидким 

зростанням кількості таких відходів, але й недосконалістю законодавчих 

норм та системи збирання, сортування і переробки люмінесцентних ламп. 

Така ситуація може призвести до забруднення довкілля, оскільки 

люмінесцентні лампи містять ртуть та деякі інші небезпечні речовини. 

На сміттєзвалищах, зокрема в Україні, під впливом різних 

руйнуючих чинників відбуваються процеси негативного впливу на 

навколишнє середовище, люмінесцентних ламп, в результаті чого хімічні 

елементи, які наявні в їхньому складі, випаровуються чи вимиваються, 

потрапляючи в природне середовище. Токсичні шкідливі елементи 
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переносяться повітряними потоками і осідають на землю неподалік від 

первинного джерела або дуже далеко від нього та проникають глибоко в 

ґрунт і воду. Через харчовий ланцюг (вода, рослини, тварини) токсичні 

речовини можуть потрапляти в організм людини чи тварини і призвести до 

серйозних отруєнь й навіть викликати генетичні зміни. 

Лише 1 грам ртуті, який надходить у довкілля, здатний призвести 

до забруднення понад 3,3 млн м
3
 повітря. Громадською організацією 

«Мама−86» підраховано, що в межах України до атмосферного середовища 

та ґрунтових вод за рік потрапляє понад 40 кг ртуті, 160 кг кадмію, 400 т 

інших важких металів, 260 т сполук марганцю та інших сполук, які в 

агресивному, насиченому хімічними речовинами середовищі сміттєзвалищ, 

можуть вступати в різноманітні нерегульовані реакції з виходом 

небезпечних активних хімічних сполук. 

Законодавство України категорично забороняє викидати 

відпрацьовані люмінесцентні лампи в сміттєві баки і на сміттєзвалища 

загального призначення і помилкове поводження з небезпечними 

відходами, піддається кримінальному кодексу України. На підприємстві 

допускається лише тимчасове зберігання люмінесцентних ламп і їх 

нагромадження до часу транспортування відходів на знищення 

люмінесцентних ламп. Кожна ртутьвмісна лампа має віддаватися на 

спеціалізовані підприємства, що проводять збір і превезення небезпечних 

відходів до місць їх утилізації люмінесцентних ламп. Продуктивність 

запобігання забрудненню навколишнього середовища на пряму залежить 

від якості технологій, використовують для руйнування ртутьвмісних 

відходів та їх переробка. 

Основними способами по утилізації люмінесцентних ламп є: 

− термічний метод; 

− термовакуумний метод; 

− гідрометалургійний метод; 

− вібро-маханічний метод  

 Отже для ефективної екологізації використання 

люмінесцентних ламп потрібно забеспечити систему збору, утилізації та 

контролю за люмінесцентними лампами, оскільки відпрацьовані лампи, 

зважаючи на вміст у них ртуті, віднесені до надзвичайно небезпечних 

відходів та поводження із ними відповідно до законодавства підлягає 

контролю зі сторони уповноважених органів державної виконавчої влади. 

Найбільш гострими проблемами у використанні люмінесцентних ламп є їх 

утилізація та безпека використання. Відпрацьовані лінійні люмінесцентні 

лампи містять достатню кількість цінної вторинної речовини: алюмінію, 

сталі та міді, що стимулює їх збирання та утилізацію. 

 



81 
 

К. Мельник  

Науковий керівник – д.т.н., проф. І.М. Петрушка  

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ 

РАТА 

 

Поверхневі води найкраще відображають інтенсивність 

господарської діяльності людини і є якісним показником станом 

навколишнього середовища. Якість води характеризує відповідність 

хімічного складу і властивостей води вимогам конкретних 

водокористувачів. Для її визначення встановлені критерії якості води, 

якими є спеціальні ознаки (показники, концентрації), які гарантують 

той чи інший рівень якості води відповідно до вимог. Якість води 

прямо впливає на всі практичні види водокористування. Погіршення 

якості води часто є поштовхом до конфлікту у водо розподілі, оскільки 

це означає, що її використання неможливе або небезпечне.  

На теперішній час в Україні та в інших країнах світу розроблена 

досить велика кількість критеріїв комплексної оцінки якості 

поверхневих вод. Проте більшість з них надзвичайно громіздкі, 

потребують даних вмісту у воді таких компонентів, які нечасто 

визначаються контролюючими органами, або ж неодноразово 

використовують складний математичний апарат. 

Проаналізувавши різні підходи до методів визначення оцінки 

якості води, було використано найбільш ефективну методику 

екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями. Критеріальною основою оцінки якості поверхневих вод є 

система екологічних класифікацій, що ґрунтується на основі трьох 

блоків показників: Сольовий склад води; трофо-сапробіологічні 

(еколого-санітарні) показники води; специфічні речовини води 

токсичної дії. 

На основі значень блокових індексів розраховується екологічний 

індекс Іе. Відповідно до значень цього індексу встановлюється клас і 

категорія якості, що характеризують відповідну якість води. 

Використовуючи вищезазначену методику та результати 

проведених вимірювань якості поверхневих вод річки Рата  за IІІ 

квартал 2019 року, була проведена екологічна оцінка якості 

поверхневих вод за відповідними категоріями в басейні Рата 

розрахований екологічний індекс Іе.  

На підставі проведених розрахунків було встановлено, що: 

- поверхневі води річки Рата відносяться до другого та третього класів 

якості, ІІІ клас – у створах р. Рата м. Рава-Руська, р. Свиня    
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м. Жовква, р. Болотня с. Сілець, р. Желдець м. Великі Мости,  

р. Рата с. Гірник; 

- за показниками сольового блоку поверхневі води басейну 

відносяться до I-III класів якості; 

- за показниками трофо-сапробіологічного блоку поверхневі води 

басейну відносяться до II - IV класів якості, IV клас – у створі р. Рата 

м. Рава-Руська, після скиду з очисних споруд;  

- за показниками блоку специфічних показників токсичної дії 

води басейну Рата відносяться до другого та третього класів якості, ІІ 

клас – у створі р. Болотня с. Сілець. 

- проведеними розрахунками визначення класу якості води 

встановлено, що найбільше впливають на погіршення класу якості 

води  показники азотної групи (азот амонійний, нітратний та 

нітритний) і прозорість. 

Висновок. За результатами оцінки екологічного стану 

поверхневих вод басейну річки Рата встановлено, що якість води 

знаходиться в незадовільному екологічному стані і вимагає 

проведення відповідних природоохоронних заходів, яким відносяться: 

- очищення русла і берегів річки Рата та її приток від побутового 

сміття, гілок, дерев – валунів, які сприяли розмивання берегів і 

підтоплення будівель; 

- закупівля дерев і посадка їх на схилах берега річки; 

- будівництво додаткових каналізаційних очисних споруд. 

 

С. Пучак-Сирватка  

Науковий керівник – к.т.н., асист. О. Я. Голодовська  

 

ЯКІСТЬ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД БАСЕЙНУ РІЧКИ 

ДНІСТЕР У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

У продовж 2018 року водокористувачами Львівської області було 

скинуто в поверхневі водні об’єкти 206,2 млн. м
3
 зворотних вод. У 

порівнянні з 2017р. загальний скид стоків зменшився на 1,5 млн. м
3
. 

В звітному році спостерігалось збільшення скидів забруднених 

стічних вод (з 45,08 млн. м
3
 у 2017 р. до 46,16 млн. м

3
 у 2017 р., тобто 

на 1,08 млн. м
3
). 

Скид нормативно - очищених вод збільшився на 0,5 млн. м3 (з 

143,8 млн. м
3
 в 2017 р. до 144,3 млн. м

3
 в 2018 році). Скид нормативно 

- чистих вод зменшився з 18,84 млн.м
3
 у 2017 р. до 15,72 млн.м

3
 у 2018 

р., тобто на 3,12 млн. м
3
.  
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Таблиця 1. 

Скид зворотніх вод в поверхневі водні об’єкти 

Найменува-

ння водо-

користувача 

Скинуто в поверхневі водні об’єкти 

Всього 

в тому числі 

Неочищені, 

недостатньо 

очищені 

Нормативно 

чистих 

Нормативно 

очищених 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 

Басейн 

річки 

Дністер 

31,34 33,48 5,64 5,37 11,07 14,38 14,6 
13,7

2 

Всього у 

Львівській 

області 

206,2 207,7 46,16 45,08 15,72 18,84 144,3 
143,

8 

 

Басейн р. Дністер 

У 2018р. знизився скид зворотних вод у поверхневі водні об’єкти 

басейну р. Дністер у порівнянні з минулим роком – на 2,14 млн.м
3
. 

Зменшилася кількість нормативно - чистих вод на 3,31 млн.м
3
 . 

Проте збільшився об’єм нормативно очищених вод на 0,88 млн.м
3
 у 

порівнянні з минулим роком та обʼєм скинутих недостатньо-очищених 

та без очистки вод на 0,27 млн.м
3
. 

На якість води в р. Дністер впливають стоки від МКП 

«Миколаївводоканал». 

Забруднення в р. Дністер вносяться і р.Тисмениця, в яку скидає 

стоки КП «Дрогобичводоканал», р. Луг, в яку скидає стоки ДП 

«Водоканал» м. Ходорів, р. Бережниця зі стоками від м. Моршин 

(ПЖКГ Моршинської міської ради). 

Також, в ріки басейну Дністра продовжують поступати 

забруднені стічні води таких комунальних підприємств: 

- КП «Стрийводоканал». Продовжується скид недостатньо-

очищених стічних вод в р. Стрий. 

- КП «Бібрський комунальник» Перемишлянський район. 

Здійснюється скид стічних вод без очистки в р. Боберка. 

- КП «Перемишляниводоканал» очисні споруди потребують 

реконструкції. 

- Самбірське ВКГ. Здійснюється скид з полів фільтрації 

недостатньо-очищених стічних вод в р. Стрв’яж. 

- Славське ВККГ. Очисні споруди смт. Славсько працюють з 1986 

року без капітального ремонту та реконструкції, знос яких сягає 

близько 80%, скидає і надалі забруднені стічні води в р. Опір. 
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Також, недостатньо-очищені води в басейн Дністра скидають: 

ЖКГ смт. Розділ, КП «Пустомитиводоканал», КП «Житлово-

комунальне управління» м. Турка.  

Висновок. За результатами дослідження великою проблемою 

очистки стічних вод і надалі залишається: 

- незадовільний технічний стан діючих очисних споруд, які є 

застарілі; 

- відсутність очисних споруд в невеликих населених пунктах 

області; 

- відсутність попередньої очистки на великих промислових 

підприємствах, що здійснюють скид своїх стоків з великою 

концентрацією в міські каналізаційні мережі. 

 

Я. Кіщак  

Науковий керівник – к.т.н., доц. С.П. Стасевич 

 

ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ СТОЛВЕЙКА-

ХАРДІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ КОМФОРТНОГО СТАНУ 

ЛЮДИНИ 

 

Для моделювання комфортного теплового стану людини у різних 

умовах навколишнього середовища використовувалися різні моделі тіла 

людини.  Однією із таких моделей є модель терморегуляції Столвейка – 

Харді, в якій тіло людини розділене на додаткові відсіки.  

Пасивна система моделі геометрично розділяє тіло людини на 

шість різних сегментів: голова представлена як сфера, а тулуб, верхні 

кінцівки (рука, кисть) та нижні кінцівки (нога, ступня) – як циліндри. 

Кожний сегмент тіла геометрично представлена концентричними шарами: 

ядро, м'язи, жир та шкіра. Додатковий центральний басейн крові, який 

представляє крупні артерії та вени, об'єднує всі шість сегментів разом через 

відповідну швидкість потоку крові до кожного сегмента, і має з кожним 

сегментом конвективний теплообмін.  

Для кожного із 25 відсіків тіла Столвейк розробив рівняння 

балансу тепла, що враховують тепловий потік, направлений і у середину 

відсіку  і назовні його, через кондукцію, конвекцію та метаболізм всередині 

відсіку. Для зовнішніх відсіків ці рівняння ще враховують теплообмін 

випромінюванням, конвекцією та випаровуванням. 

Втрата тепла випаровуванням відбувається за рахунок дихання та 

випаровування із поверхні шкіри.  

Модель Столвейка-Харді сильна в багатьох аспектах. По-перше, 

вона здатна розрахувати просторовий розподіл температури в окремих 
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елементах тіла. По-друге, модель пов’язує ці окремі елементи через 

кровообіг в артеріях, венах, і, таким чином, пропонує покращене 

представлення системи кровообігу і його вплив на розподіл тепла всередині 

тіла. За допомогою цих удосконалень, модель Столвейка-Харді дає 

інформацію, що описує загальну теплову реакцію організму, а також 

місцеві реакції в різних умовах навколишнього середовища та фізичної 

активності. 

У цій моделі температура кожного вузла приймається однорідною 

по всьому об'єму вузла і поширюється тільки радіально між шарами, а 

швидкість кровообігу залежить від температури вузла.  

  

В. Остапчук  

Науковий керівник – к.т.н., доц. О.Н. Кузь 

 

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ВІССЛЕРА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ 

КОМФОРТНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 

 

Одна з найвідоміших моделей, які описують тепловий стан 

людини, є модель Вісслера, яка є однією з повних теплових моделей 

людини.  

При синтезі математичної моделі Вісслер врахував такі фактори: 

вироблене метаболічне тепло  розподіляється по всьому тілу; тепло 

розподіляється за рахунок теплових градієнтів; кров передає тепло 

конвекцією; розробив геометрію тіла; припустив, що теплопровідність 

жирового прошарку та шкіри є відносно низькою; протиточний теплообмін 

між крупними артеріями і венами; втрати тепла диханням; процес потіння 

при нагріванні; процес тремтіння м'язів при охолодженні; зберігання тепла; 

стан навколишнього середовища (температура, рух повітря, відносна 

вологість). 

Для моделювання системи терморегуляції Вісслер прийняв такі 

припущення: тіло людини представив як 15 циліндричних сегментів: 

голова, тулуб (черевна порожнина, грудна клітка), дві нижні кінцівки 

(стегно, гомілка, ступня), дві верхні кінцівки (плече, передпліччя, кисть); 

кожний сегмент тіла складається із шарів тканини, кістки, жирового 

прошарку та шкіри; кожний сегмент тіла має судинну систему, що 

складається із артерій, вен та капілярів; тепло, яке виробляється в сегментах 

метаболічними реакціями або зберігається у ньому, виводиться кров'ю або 

направляється на поверхню сегмента, де переноситься у навколишнє 

середовище; існує  ідеальне перенесення тепла між капілярною кров'ю і 

сусідніми тканинами, тобто температура капілярної крові рівна температурі 
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сусідніх тканин; швидкість перенесення тепла із крові великих судин у 

сусідні тканини пропорційне різниці температури крові і тканини. 

Вісслер вніс значний вклад у модель для прогнозування швидкості 

кровообігу, швидкості метаболізму тепла і швидкості потіння.  

У моделі Вісслера є набір критеріїв для опису пасивної системи 

людини, а система кровообігу посилюється за рахунок використання 

басейну крові. 

 

М. Плавайка  

Науковий керівник – к.т.н., доц. І.Я. Казимира  

 

ТЕХНОЛОГІЇ DATA MINING У ДОСЛІДЖЕННІ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

Атмосферне повітря є одним з компонентів довкілля без якого 

неможливе існування всього живого. Людина щодня споживає 

приблизно 11-16 кг повітря, вдихаючи щохвилини від 5 до 10 л, що 

значно перевищує середньодобову потребу в їжі та воді. Атмосферне 

повітря належить до невичерпних природних ресурсів, але 

надзвичайно важливим показником є його якість. Вона тісно пов’язана 

з явищами переносу чи накопичення забруднювачів, явищем 

вторинного забруднення внаслідок перетворення первинних 

забруднюючих речовин та може вплинути на стан інших компонентів 

навколишнього середовища, таких як водойми та ґрунти. В Україні 

негативного впливу атмосферних забруднень зазнає близько 17 млн. 

осіб, або 34% всього населення. Відповідно до Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», кожен громадянин 

України має право на безпечне для його життя та здоров’я навколишнє 

природне середовище. Постійні атмосферні забруднення несприятливо 

впливають на загальну захворюваність населення, причому доведено 

прямий зв’язок між інтенсивністю забруднення повітря і станом 

здоров’я. Тому дослідження атмосферного повітря, контроль за станом 

є першочерговим завданням науковців та держави.  

Однією з найважливіших екологічних проблем Львівщини (так 

само як інших регіонів України) є забруднення атмосферного повітря, 

що відбувається через збільшення обсягів викидів шкідливих речовин 

від стаціонарних та пересувних джерел забруднення. Тому 

дослідження даної проблеми є актуальним, існує потреба у 

вдосконаленні систем моніторингу атмосферного повітря, застосуванні 

інноваційних методів та програмних засобів, покращенні управління 

охороною атмосферного повітря у Львівській області та її районах. 
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Першим кроком може стати застосування технологій Data Mining для 

аналізу та прогнозування якості атмосферного повітря. 

Технології видобування знань з даних Data Mining (технології 

інтелектуального аналізу даних) мають на меті виявлення прихованих 

закономірностей або взаємозв’язків між змінними у великих масивах 

необроблених даних. Типовими задачами інтелектуального аналізу є 

класифікація, групування (кластеризація), асоціація, прогнозування, 

тощо. На сучасних підприємствах, в дослідницьких проектах або в 

інтернеті утворюються великі обсяги даних. Добування даних дає 

можливість автоматичного аналізу цих даних шляхом застосування 

методів математичної статистики, штучних нейронних мереж, теорії 

нечітких множин або генетичних алгоритмів. Метою аналізу є 

виявлення правил та закономірностей. Так, наприклад, можна виявити 

зв’язки (залежності) параметрів довкілля та економічних показників, 

прогнозувати стан довкілля залежно від тенденцій і показників 

розвитку регіональної економіки, врахування виявлених прихованих 

закономірностей може покращити екологічну політику регіону. 

Метою роботи є аналіз стану атмосферного повітря Львівщини 

на основі офіційних статистичних показників за допомогою методів 

інтелектуального аналізу даних. Для досягнення цієї мети 

сформульовано та вирішено такі основні завдання: 

 аналіз об’єкту дослідження і підготовка вхідних даних; 

 вибір методу інтелектуального аналізу та програмних засобів; 

 реалізація моніторингу стану атмосферного повітря; 

 візуалізація результатів.  

Об’єктом дослідження є показники забрудненості атмосферного 

повітря у Львівській області. Методи і засоби дослідження: 

застосовано технологію кластеризації за допомогою карт Кохонена, 

що самоорганізовуються, яку реалізовано за допомогою програми 

MatLab. Результат отримано у вигляді карти Кохонена (SOM), на якій 

показано кластери з найвищими показниками забруднюючих речовин, 

а також створено платформу для прогнозування динаміки зміни цих 

речовин 

Висновки. Для сучасного та досконалого прогнозування якості 

атмосферного повітря проведено моніторинг та аналіз статистичних 

даних про викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел 

забруднення по районах у Львівській області. У результаті проведених 

досліджень виявлено найбільший забруднювач повітря Львівської 

області – Кам’янка-Бузький район, що пов’язано з потужними 

промисловими підприємствами, які тут знаходяться. Це і компанії 

зарубіжних інвесторів, які працюють на повну потужність (Swiss 
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Krono, Амбієнте Ферніче Україна і т.п.) та роблять значні викиди 

забрудників в атмосферу, так і вітчизняні підприємства, які вже є 

застарілими та потребують екологічної модернізації (Добротвірська 

ТЕС). Також великий негативний внесок в стан атмосферного повітря 

Львівщини вносять Сокальський, Дрогобицький та Стрийський 

райони, адже щорічно через антропогенний вплив та проблему із 

захороненням побутових відходів цими районами Львівщини в 

атмосферу викидається ~28800 тонн метану, ~1600 тонн оксиду 

вуглецю та інших забрудників.  

 

Р. Біловус  

Науковий керівник – к.т.н.., доц. І.Я. Казимира  

 

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ТА РЕГРЕСІЙНІ ДЕРЕВА В 

ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Екологічні дані зазвичай є складними, незбалансованими та 

містять пропущені значення. Зв’язки між змінними можуть бути 

сильно нелінійними і містити взаємодії високих порядків. 

Використовувані традиційні методи дослідження та статистичного 

моделювання часто не можуть знайти змістовних екологічних 

закономірностей у таких даних. Дерева класифікації та регресії 

ідеально підходять для аналізу складних екологічних даних, адже для 

таких даних потрібні гнучкі та надійні аналітичні методи, які можуть 

працювати з нелінійними зв’язками, взаємодіями високих порядків та 

пропущеними (відсутніми) значеннями. Також методи повинні бути 

простими для розуміння та давати легко інтерпретовані результати. 

Класифікаційні та регресійні дерева, на жаль, недостатньо 

використовуються в екологічних дослідженнях, хоча аргументів на їх 

користь досить багато. Дерева можуть застосовуватися для 

інтерактивної розвідки та для опису і прогнозування закономірностей 

та процесів. Серед переваг дерев можна назвати: гнучкість в обробці 

широкого спектру типів відгуків, включаючи числові, категорійні, 

рейтингові дані та дані про виживання; інваріантність монотонним 

перетворенням пояснювальних змінних; простота і надійність 

побудови та інтерпретації; здатність обробляти пропущені значення як 

змінної відгуку, так і пояснювальних змінних; тощо. Таким чином, 

дерева доповнюють або представляють альтернативу багатьом 

традиційним статистичним методам, включаючи регресійний аналіз, 

логістичну регресію, дисперсійний аналіз, логарифмічно-лінійні 

моделі, лінійний дискримінантний аналіз та моделі виживання.  
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Дерева пояснюють варіацію однієї змінної відгуку однією або 

кількома незалежними змінними. Змінна відгуку зазвичай або 

категорійна (дерева класифікації), або числова (дерева регресії), і 

незалежні (пояснювальні) змінні можуть бути категорійними та/або 

числовими. Дерево будується шляхом багаторазового розбиття даних, 

визначеного простим правилом, заснованим на одній незалежній 

змінній. При кожному розбитті дані діляться на дві взаємовиключні 

групи, кожна з яких є максимально однорідною. Потім процедура 

розділення застосовується до кожної групи окремо. Метою є поділ 

відгуку на однорідні групи при одночасному збереженні дерева 

невеликим. Розмір дерева дорівнює кількості кінцевих груп. Кожна 

група, як правило, характеризується або розподілом (категорійний 

відгук), або середнім значенням (числовий відгук) залежної змінної, 

розміром групи та значеннями пояснювальних змінних, які її 

визначають. Спосіб використання незалежних змінних для утворення 

поділу залежить від їх типу. Для категорійної пояснювальної змінної з 

двома рівнями можливий лише один поділ, кожен рівень визначає 

групу. Для категорійних змінних з кількістю рівнів більше 2 будь-які 

комбінації рівнів можуть використовуватися для формування поділу. 

Для числових незалежних змінних поділ визначається значеннями, 

меншими та більшими за деяке обране значення. З усіх можливих 

поділів усіх незалежних змінних вибирають ту, яка максимізує 

однорідність двох результуючих груп. Гомогенність може бути 

визначена багатьма способами залежно від типу змінної відгуку. 

Дерева представлені графічно, при цьому кореневий вузол, який 

представляє нерозділені дані, вгорі, а гілки та листя (кожен лист 

представляє одну з кінцевих груп) внизу. На дереві може 

відображатися додаткова інформація, наприклад, зведена статистика 

вузлів або графіки розподілу. 

Для побудови класифікаційних та регресійних дерев існує 

сучасне програмне забезпечення, зокрема більшість програмних 

пакетів для статистичного та інтелектуального аналізу даних містять 

такі засоби. Для прикладу, SPSS – програмна платформа компанії IBM, 

що пропонує розширений статистичний аналіз, велику бібліотеку 

алгоритмів, роботу з великими обсягами даних; Weka – вільне 

програмне забезпечення для інтелектуального аналізу даних; Statistica 

– пакет для статистичного аналізу даних від компанії StatSoft, тощо. 

Висновки. Класифікаційні та регресійні дерева є потужним 

інструментом для аналізу складних екологічних даних. До 

особливостей і переваг цих методів належать: можливість 

використовувати різні типи змінних відгуку; здатність до 
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інтерактивного дослідження, опису та прогнозування; інваріантність 

перетворень залежних змінних; легка графічна інтерпретація складних 

результатів включно із взаємодіями; вибір моделі шляхом перехресної 

перевірки; процедури поводження з пропущеними значеннями. Таким 

чином, класифікаційні та регресійні дерева (та відповідне програмне 

забезпечення для їх побудови та використання) є цінним доповненням 

математично-статистичного інструментарію фахівців у галузі 

дослідження довкілля та розроблення технологій із його захисту. 

 

Л. Смірнова  

Науковий керівник – к.т.н., доц. І.Я. Казимира  

 

ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Тема охорони довкілля та екологічного добробуту – одна з 

найболючіших в Україні. Тому надзвичайно важливим є доступ до 

екологічної інформації та всебічний аналіз даних про стан довкілля. 

Без наведення фактичних даних не можна робити остаточних 

висновків щодо екологічної ситуації. Навіщо потрібні відкриті дані в 

екології? Публікація первинних даних дає змогу поєднати їх з 

інформацією з інших джерел (даних про забруднення повітря – з 

даними метеорологічних спостережень, а також з даними про стан 

захворюваності, даних про склад річкової води – з даними про 

рибогосподарську діяльність, тощо). Неусереднені дані допомагають 

здійснити детальний аналіз того, що відбувалося в конкретний момент 

часу, і полегшують пошук причин тієї чи іншої екологічної ситуації. 

Відкриті дані завдяки їх значенню часто називають «нафтою 21 

століття». Але, на відміну від нафти, відкриті дані дружні до довкілля 

та здатні допомогти вирішувати екологічні проблеми. 

Екологічна інформація (інформація про стан навколишнього 

природного середовища) відповідно до Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» – це будь-яка інформація в 

письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі 

про: стан навколишнього природного середовища чи його об’єктів – 

землі, вод, надр, атмосферного повітря, флори і фауни, та рівні їх 

забруднення; біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи 

генетично видозмінені організми та їх взаємодію із об’єктами 

навколишнього природного середовища; джерела, фактори, матеріали, 

речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори (шум, вібрацію, 

електромагнітне випромінювання, радіацію), які впливають або 
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можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та 

здоров’я людей; загрози виникнення і причини надзвичайних 

екологічних ситуацій, результати їх ліквідації, рекомендації щодо 

заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні 

об'єкти та здоров’я людей; екологічні прогнози, плани і програми, 

державну екологічну політику, законодавство у сфері довкілля; 

витрати, пов’язані із здійсненням природоохоронних заходів, 

економічний аналіз рішень, що стосуються довкілля. 

Основними джерелами такої інформації є дані моніторингу 

довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєстри, автоматизовані бази 

даних, архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими на те 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями, окремими посадовими особами. 

На сьогодні в Україні накопичено велику кількість екологічної 

інформації, що розпорошена серед десятка державних інформаційно-

аналітичних чи ІТ систем, які не сумісні між собою і мають неповні 

дані щодо різних видів природних, соціальних та економічних ресурсів 

(кадастри, реєстри, тощо). Це вимагає систематизації і аналізу. 

Частина даних зберігається в автономних роз’єднаних базах 

екологічної інформації різних органів державної влади або існує на 

паперових носіях, що практично унеможливлює їх аналіз, оцінку та 

формування комплексної державної екологічної політики, здійснення 

реформ, надання громадськості доступу до екологічної інформації. 

В Україні розроблено Концепцію загальнодержавної 

автоматизованої системи «Відкрите довкілля», що отримала схвалення 

уряду в листопаді 2018 року. Ця Концепція визначає цілі, завдання, 

нормативно-правові та організаційні основи створення інноваційного 

ресурсу у сфері довкілля. В травні 2019 року було запущено перші 

модулі системи, що відображають стан забруднення поверхневих вод 

суші та атмосферного повітря в тестовому режимі. По завершенню 

періоду тестування (до грудня 2019 року) ця система буде передана 

уряду для подальшого її використання. 

Загальнодержавна автоматизована система «Відкрите 

довкілля» (http://openenvironment.org.ua/) має на меті досягти такого 

рівня модернізації державного екологічного управління, щоб не тільки 

забезпечити громадськості всебічний і гарантований доступ до 

екологічної інформації, даних про екологічні ризики для безпечної 

життєдіяльності, потенційну екологічну перспективу стану довкілля, а 

й всебічно сприяти реальному покращенню стану довкілля. 

Висновки. Відсутність належної інформатизації у сфері 

охорони довкілля перешкоджає отриманню якісної й повної інформації 
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про стан навколишнього природного середовища та використання 

природних ресурсів. Сучасні розробки у напрямку створення єдиної 

системи екологічної інформації допомагають ідентифікувати та 

структурувати проблеми екологічної політики на всіх рівнях, 

приймати своєчасні політичні та законодавчі рішення, і що 

найголовніше – впровадити цілісну політику сталого екологічного, 

соціального та економічного розвитку. 

 

М. Старосілець  

Науковий керівник – к.т.н., асист. А.М. Гивлюд 

 

ВПЛИВ ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ  

 

На сьогодні актуальною є тема забруднення навколишнього 

середовища викидами підприємств виробничого характеру. 

Виробництво будівельних матеріалів є однією з галузей важкої 

промисловості і найважливішою складовою частиною будівельного 

комплексу. Одним з найбільш значущих будівельних матеріалів є 

цемент. Серед промислових виробництв одним з найбільших джерел 

забруднення навколишнього середовища є цементна промисловість. 

Цемент – це штучно створена неорганічна в’язка речовина, яка 

при з’єднанні з водою або іншими рідинами перетворюється в 

пластичну масу, яка згодом твердіє і стає каменеподібною. Його 

отримують шляхом подрібнення клінкеру і гіпсу з додаванням 

спеціальних компонентів, після чого проводиться випал сировинної 

суміші, в процесі якого відбуваються хіміко-фізичні реакції. 

Результатом стає продукт, який можна використовувати в різних 

галузях. 

Залежно від виду підготовки сировини на випалення 

розрізняють мокрий, сухий та напівсухий способи виробництва 

цементу. При мокрому способі виробництва помол сировинних 

матеріалів здійснюються з певною кількості води, а при сухому 

способі - з сухими матеріалами. В деяких випадках суху сировинну 

суміш гранулюють, додаючи при грануляції необхідну для утворення 

міцних гранул кількість води. Такий спосіб виробництва 

портландцементного клінкеру називається напівсухим.  

Виробництва цементу супроводжуються надходженням в 

навколишнє середовище твердих і газоподібних забруднюючих 

речовин (цементного пилу, ртуті, сажі, сірчистого ангідриду, оксидів 

азоту та ін.), що супроводжується утворенням смогу, кислотних дощів 
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та зменшенням прозорості атмосфери. Зменшення прозорості 

атмосфери в містах приводить до зниження вступу прямої сонячної 

радіації на 18-20%. Найбільше від цього страждають райони, які 

оточують цементні заводи.  

Викиди в атмосферу впливають і на стан гідросфери. 

Накопичення цих викидів у водах можуть стати джерелом вторинного 

забруднення. Вони вступають у реакцію з водою атмосфери, 

перетворюючи її в розчини кислот, які знижують рН дощової води. 

Кислотний дощ впливає на водойми, підвищуючи їх кислотність, що 

супроводжується загибеллю живих організмів й рослин. Також 

кислотні дощі знижують родючість грунтів, руйнують будинки та 

пам’ятки архітектури.  

Через забруднення атмосфери та гідросфери під час 

виробництва цементу страждає й літосфера. Однією з головних 

проблем забруднення грунтів є важкі метали, що надходять на 

поверхню й в ґрунтові води. При забрудненні грунтів відбувається їхня 

деградація, падає врожайність, знижується продуктивність та 

погіршується санітарний стан навколишнього середовища.  

Забруднюючі речовини, які утворюються під час виробництва 

цементу, негативно впливають і на живі організми. Сірчистий газ 

спричиняє затримку розвитку й росту рослин. Оксиди азоту негативно 

впливають на рослини,  в результаті чого вони жовтіють, в’януть, не 

приносять плоди та гинуть. Це може розповсюджуватись поступово на 

усі рослини, внаслідок чого гинуть ліси. 

 Виробництво цементу погано впливає й на здоров’я людей. 

Оксид вуглецю швидко поглинається в кров і блокує постачання 

кисню в організм. Діоксид азоту руйнує легеневу тканину і верхні 

дихальні шляхи. Сажа викликає негативні зміни у системі дихальних 

органів. Діоксид сірки порушує білковий обмін, вражає легені й верхні 

дихальні шляхи.  

Отже, цементна промисловість негативно впливає на 

навколишнє середовище та живі організми. Викиди підприємства 

впливають на стан атмосферного повітря, спричиняють утворення 

смогів, кислотних дощів, що в свою чергу призводить до незворотніх 

змін стану гідро- та літосфери.  
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О.-М. Старосілець  

Науковий керівник – к.т.н., асист. А.М. Гивлюд  

 

“ZERO WASTE” ЯК ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

СВІДОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

На сьогодні все більш популярними стають зменшення 

продукування відходів та відмова від пластику. Використання 

сировини, яка не розкладається або важко переробляється, 

намагаються мінімізувати. Це спричинено підвищенням екологічної 

свідомості населення. Рух «zero waste» спрямований на зменшенні 

кількості сміття та перехід на концепцію «нуль сміття» або 

«безсмітництво». 

«Zero waste» - це новий екологічний напрям, спрямований на 

мінімізацію обсягу відходів. ««Безсмітництво» - це моральна, 

економічна, ефективна і далекоглядна ціль, спрямована на зміну 

способу життя людей та заохочення до створення стійких природних 

циклів, де всі надлишкові матеріали призначені для того, щоб стати 

ресурсами для інших», - таке визначення було прийняте Міжнародним 

альянсом Zero Waste International.  

Метою даного руху є заохочування до зміни життєвих циклів 

ресурсів так, щоб вся продукція використовувалася повторно для того, 

щоб все менше сміття потрапляло на сміттєві звалища та крематорії. 

Важливим є збереження та відновлення всіх ресурсів, а не їх 

поховання чи спалення. Реалізація даної мети дозволить усунути 

викиди в атмо-, гідро- та літосферу.  

П’ять основних принципів «zero waste»: 

- REFUSE – відмовся від непотрібного; 

- REDUCE –  скорочуй споживання; 

- REUSE – використовуй повторно/ремонтуй; 

- RECYCLE – сортуй та відправляй на переробку вторинну 

сировину; 

- ROT – компостуй органічні відходи. 

Концепція «безсмітництва» починається з звички 

користуватись ресурсами, які вже були придбані та відмови від 

непотрібних покупок, зроблених на емоціях. Заміна всіх одноразових 

предметів на речі багаторазового користування, компостування 

органіки та переробка вторинної сировини – запорука успіху усіх 

«зіровейстерів». Таким чином, на сьогодні найбільш відчутні зміни 

щодо екологічної продукції серед прихильників даного руху: 
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- відмова від одноразових стаканчиків для кави, альтернативою яких 

будуть багаторазові чашки «keep cup» або складені чашки з харчового 

силікону; 

- заміна одноразових пластикових трубочок на металеві (з 

нержавіючої сталі); 

- заміна пластикових зубних щіток на бамбукові з вугільними 

прожилками замість нейлонових; 

- відмова від поліетиленових пакетів, альтернативою яких є 

екологічні сумки, виконані з фетру, саржі та ін. (такі сумки ще 

називають «шопери») та мішечки, в яких можна важити фрукти, овочі, 

крупи та ін., або пакети з паперу; 

- заміна пластикових пляшок для води скляними або пляшками з 

харчового силікону; 

- відмова від губок для миття посуду на користь натуральній губці з 

люфи та ін. 

Екологічні товари набирають обертів та стають все більш 

популярними. Але варто відмітити, що «безсмітництво» - не про 

популярність, а про захист довкілля від сміття та відходів. 

Захист довкілля повинен базуватись на усвідомленні людей 

щодо відповідальності за свої дії на навколишнє природне середовище.  

Екологічна свідомість – перший крок на шляху до здорового, 

безпечного довкілля. Інформування, створення умов і підвищення 

відповідальності – це те, до чого повинні прагнути усі заради 

збереження ресурсів та захисту навколишнього середовища. «Zero 

waste» - чудовий приклад підвищення екологічної свідомості 

сучасного населення, концепція якого базується на мінімізації обсягу 

відходів, безсмітництві та використанні багаторазової продукції. 

 

Н. Хрептак 

Науковий керівник – д.т.н., доц. В.І. Мокрий 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ НПП 

«ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ» 

 

Актуальність досліджень НПП «Північне Поділля» пов’язана з 

тим, що він включає в себе унікальні флористичні угруповання та 

«червонокнижні» види тварин, а також давні геологічні пам'ятки та 

особливі ландшафти. У природничому аспекті ця територія становить 

особливий інтерес як регіон, де сформувалися унікальні осередки 

реліктових екстразональних степових угруповань, а також букові 

лісостани, що ростуть на північно-східній межі ареалу основного 
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домінанта – бука лісового, й становлять особливу цінність у 

загальноєвропейському масштабі. Важливе значення НПП має для 

охорони верхів’їв басейну р. Західний Буг, а також для 

функціонування Північноподільсько-Опільського макроекокоридору 

регіональної екомережі, що, свідчить про актуальність досліджень.  

За останні десятиріччя природному біорізноманіттю загрожує 

деградація, яка зумовлена і недостатньо контрольованим 

використанням людиною середовища проживання (інтенсифікація 

сільського господарства, урбанізація, розширення промислової 

інфраструктури, інтенсифікація рекреаційної діяльності), і 

глобальними кліматичними змінами. Для збереження природної 

спадщини в сучасних умовах створено мережу природоохоронних 

територій, визначено природні ядра, буферні зони й екологічні 

коридори, що певною мірою стримує деградацію середовища 

проживання та втрату біологічного і ландшафтного різноманіття.  

На території НПП «Північне Поділля» визначна геоспадщина 

представлена геоморфологічним феноменом – Північно-Подільським 

уступом довжиною близько 60 км з перепадом висот 80-150 м, 

численними геологічними відслоненнями крейдових і неогенових 

порід, унікальними скельними утвореннями, сучасними динамічними 

формами рельєфу – ярково-балковими. Ці атракційні об’єкти неживої 

природи мають ландшафтно-пейзажну та науково-освітню цінність.  

Тому організаційне, інформаційне та інфраструктурне 

забезпечення розвитку природо-заповідної справи на Західному 

Поділлі, а також геотуризму і екологічної освіти є важливим і 

необхідним.  

Мета дослідження: з'ясувати сучасний стан і перспективні 

можливості використання природних і рекреаційно-туристичних 

ресурсів для збереження біорізноманіття і ландшафтного різноманіття 

Північного Поділля.  

Об’єкт досліджень – територія НПП «Північне Поділля».  

Предмет досліджень – розвиток та сучасний стан 

інформаційного забезпечення моніторингу природних ресурсів парку.  

Матеріали і методика досліджень. Матеріалами для 

дослідження слугували письмові та картографічні матеріали, а також 

інформаційні технології управління і моніторингу лісів, морфологічно-

описові, біометричні, дендрологічні, статистичні дані.  

Результати моніторингових даних території НПП «Північне 

Поділля» має важливе функціональне значення для дослідження 

існування популяцій фонових, перш за все, мисливських, видів тварин. 

Наукові дослідження на території парку проводяться з метою вивчення 
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природних процесів, забезпечення постійного спостереження за 

змінами екосистем, екологічного прогнозування, розроблення 

наукових основ охорони, відтворення й використання природних 

ресурсів та особливо цінних об’єктів, збереження біорізноманіття, 

розбудови екологічної мережі. До складу екологічної мережі  як її 

структурно-функціональні елементи належать природні території, і 

змінені людиною ландшафти, в яких відбувається процеси відновлення 

або господарювання, відкриваються можливості системи використання 

екомережі як структурно-організаційної основи природоохоронного 

моніторингу стану біорізноманітності та її динамічних тенденцій в 

різних умовах функціонування екосистем.  

Представлено послідовність заходів інформаційного 

забезпечення системи моніторингу біорізноманіття на 

природоохоронних територіях  парку. Проаналізовано інформаційні 

матеріали для оцінювання сучасного стану та управління розвитком 

НПП ―Північне Поділля‖ Представлене функціональне зонування 

НПП «Північне Поділля» служить інформаційною базою для 

створення екологічних коридорів.  

Висновки та перспективи подальших досліджень полягають у 

розвитку практичного підходу до побудови систем адаптивного 

управління територіями та об’єктами НПП «Північне Поділля», який 

сприятиме прискореному впровадженню концепції сталого розвитку 

такого класу об’єктів і територій в умовах інтенсифікації 

антропогенної діяльності, техногенних навантажень та кліматичних 

змін. Територіальна і категоріальна структура екологічної мережі в 

межах основних фізико-географічних областей потребує оптимізації.  

 

Р. Кравців 

Науковий керівник – д.т.н., доц. В.І. Мокрий 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СТЕБНИЦЬКОГО ГПР» 

 

Екологічна безпека Стебницького гірничопромислового 

району (ГПР) повною мірою відповідає меті Загальнодержавної 

програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 

2030 року - забезпечення нагальних потреб у мінеральних ресурсах без 

ризику позбавлення майбутніх поколінь у забезпеченні їх потреб. 

Концепція сталого розвитку базується на економічній, екологічній і 

соціальній складових. Для практичної реалізації екологічної безпеки, 

доцільне проектування, створення і функціонування Стебницького 
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природно-техногенного геопарку на основі вітчизняного і 

європейського досвіду. Експертні оцінки стану довкілля свідчать про 

необхідність застосування інформаційно-аналітичних технологій в 

управління, моделювання і проектування екологічної безпеки 

Стебницького ГПР.  

Актуальність розроблення маркетингово-інформаційних 

напрямів екологічної безпеки Стебницького ГПР обумовлена 

техногенною дестабілізацією геологічного середовища. Відповідно до 

Гірничого закону України, порушені під час розроблення корисних 

копалин території та об’єкти необхідно привести у стан, безпечний для 

людей і майна та придатний для господарського використання.  

Мета полягає в інформаційному забезпеченні екологічної 

безпеки трансформованих ландшафтів гірничих виробок калійних 

мінеральних добрив Стебницького ГПР, отриманні, обробці i 

зберіганні еколого-економічної інформації.  

Завдання визначають взаємозв’язок семантичних даних про 

природно-техногенні об’єкти, екологічно небезпечні процеси і явища – 

карстові провали і зсуви ґрунту, властиві досліджуваній території.  

Методи дослідження ґрунтуються на системному науково-

обґрунтованому аналізі теоретичних досліджень, узагальненні та 

систематизації експериментальних даних, технологіях ландшафтного 

просторово-часового прогнозування екзогенних геологічних процесів і 

карстових явищ, засноване на обліку впливу на їхній розвиток 

природних і антропогенних чинників, геоінформаційних технологіях.  

Виклад ocнoвнoгo мaтeрiaлу i обґрунтування oтримaних 

рeзультaтiв дocлiджeння cтocуютьcя кoмплeкcнoгo викoриcтaння 

cучacних iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичних мeтoдiв і технологій для 

представлення екологічного, економічного і соціального базису 

сталого розвитку Стебницького ГПР. На сучасному етапі перспективу 

розвитку визначає екологічний фактор. Став очевидним вплив 

екологічних умов на розвиток усіх без винятку компонентів соціуму. 

Запобігання негативним наслідкам людської діяльності і проведення 

попереджувальних заходів для створення безпеки населенню і 

навколишньому середовищу є одним із найважливіших завдань, що 

потребують серйозних організаційних і управлінських затрат.  

Екологічна безпека Стебницького ГПР обумовлена 

негативним впливом гірничо-видобувної діяльності на довкілля. 

Потенційну небезпеку на території впливу підприємства створюють 

підземні гірничі виробки, що є осередками утворення карстів, а також 

хвостосховище. За час видобутку калійної руди відроблено кілька 

сотень камер, в результаті чого на двох рудниках утворено понад 30 
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млн.м
3
 пустот. Порожнини утворено на глибині від 90 до 370 м, їх 

довжина становить десятки кілометрів. Порожнини розділені 

міжкамерними перегородками. Проникнення в шахти води призводить 

до розмивання перегородок. Наслідком є просідання земної поверхні і 

активізація карстопровальних явищ з швидким розвитком та 

інтенсивністю прояву, значними площами поширення та глибиною, 

спостерігаються зсуви, обвали, осипи. В зоні впливу підземних 

порожнин розташовані житлові будинки міста Стебник, високовольтні 

ЛЕП, водоканалізаційні мережі міст Дрогобича та Трускавця, 

залізниця державного значення Київ-Трускавець, автомагістраль. 

Підземні виробки сягають ІІ-ІІІ зони санітарної охорони курорту 

Трускавець. При руйнації відпрацьованих порожнин можуть виникати 

техногенні землетруси до 7 балів. 

Для розробки конструктивних заходів забезпечення 

екологічної безпеки Стебницького ГПР доцільне розроблення системи 

моніторингу карстопровальних і зсувонебезпечних процесів. 

Пропонується автоматизована інформаційно-аналітична система 

моніторингу в складі: Мережа вібраційно-сейсмічних датчиків 

реєстрації зсуву ґрунту; Інформаційно-аналітична система аналізу 

даних і прогнозування геодинамічних процесів; Система сигналізації, 

оперативного повідомлення і реагування. Завданням системи 

моніторингу є отримання оперативної просторово-часової інформації 

про карстопровальні і зсувонебезпечні процеси для попередження 

надзвичайних ситуацій, оцінки масштабів і наслідків.  

 

Ю. Таран 

Науковий керівник – д.т.н., доц. В.І. Мокрий 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

ВОДООЧИСНИХ СПОРУД В М. СКОЛЕ 

 

Екологічна безпека поверхневих вод Карпат визначається 

тісно взаємопов'язаними факторами: неефективна робота 

каналізаційно-очисних споруд (КОС), забруднення ґрунтів, атмосфери, 

зміна ландшафтної структури та техногенне перевантаження території, 

не винесення в натуру і відсутність картографічних матеріалів 

прибережних захисних смуг і водоохоронних зон, а також їх 

недодержання.  

Актуальність досліджень обумовлена екологічними та 

експлуатаційними проблемами у мережі каналізаційних очисних 

споруд, які потрібно вирішити якомога швидше. Скид недостатньо 
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очищених стічних вод з очисних споруд здійснюється в басейн Дністра 

(р.Опір, р.Стрий). Поверхневі води на даний час належать до числа 

забруднених природних ресурсів. Тому інформаційне забезпечення 

реконструкції водоочисних споруд для приведення у відповідність 

якості стічних вод, що пройшли очищення і скидаються в річки, до 

сучасних вимог Європейського союзу є актуальним.  

Aнaлiз дocлiджeнь з еколого-технологічних прoблeм 

мoнiтoрингу водопостачання та водовідведення на території 

Сколівщини cвiдчить прo нeдocтaтнicть зacтocувaння інформаційно-

аналітичних методів і технологій моніторингу забруднення 

поверхневих вод, спричинених неефективністю водоочисних споруд 

внаслідок фізичного та морального зносу, відсутністю коштів на 

будівництво, ремонт, реконструкцію.  

Мeтa i зaвдaння пoлягaє в oбгрунтуванні необхідності 

реконструкції водоочисних споруд та впровадженні водоохоронних 

заходів для зменшення забруднення поверхневих вод 

природоохоронних територій Сколівщини.  

Методи дослідження ґрунтуються на інформаційних 

технологіях системного аналізу впливу водопровідно-каналізаційних 

господарств на об’єкти гідрологічної мережі.  

Виклад основного матеріалу i oбґрунтувaння oтримaних 

рeзультaтiв дocлiджeння cтocуютьcя кoмплeкcнoгo викoриcтaння 

cучacних iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичних мeтoдiв гідроекологічного 

моніторингу та водоочисних технологій.  

Діючі очисні споруди міста Сколе потужністю 700 м.куб. на 

добу були введені в експлуатацію в 1970 роках. Відсоток зносу 

технологічного обладнання на даний час складає понад 90%. Робота 

очисних споруд на даний час є малоефективною через те, що 

експлуатується застаріле обладнання, надзвичайно енергоємна 

технологія, очистка стічних вод не відповідає сучасним фізико – 

економічним показникам та санітарно – екологічним вимогам. Все це 

стає причиною скиду недостатньо очищених стічних вод, що 

потраплять в річку Опір і несуть в собі загрозу забруднення флори та 

фауни цієї річки, річки Стрий, яка є притокою р. Дністер, а також 

забруднення джерел водопостачання населених пунктів вниз по течії, 

що в свою чергу може призвести до виникнення інфекційних 

захворювань. Внаслідок роботи очисних споруд на насосних станцій в 

неоптимальному режимі, через незадовільний стан електромереж та 

енергоємне обладнання витрачається велика кількість електроенергії, 

що є важким тягарем для фінансового стану комунального 

підприємства, яке здійснює послуги з централізованого 
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водопостачання та каналізування. Загалом, станом на даний час КОС, 

та їх енергопостачання перебувають в аварійному стані та потребують 

виконання капітального ремонту і реконструкції. Перелік заходів 

реконструкції водоочисних споруд в м. Сколе проекту: підготовчі 

роботи; головна каналізаційно-насосна станція; напірна каналізаційна 

мережа; приймальна камера; будівля механічної очистки стічних вод; 

будівництво адміністративно-побутового корпусу; будівля обробки 

осаду; дренажна насосна станція; будівля електродувної-електролізної; 

резервні мулові майданчики; внутрішньо-майданчикові мережі; мережі 

електропостачання та автоматизації; автопроїзди площадки; зовнішнє 

освітлення; благоустрій та озеленення; енергоощадне устаткування.  

Висновки та перспективи подальших досліджень полягають в 

реалізації реконструкції водоочисних споруд в м. Сколе. Буде 

вирішене питання місцевого та регіонального значення, а саме: 

організований збір та відведення каналізаційних стоків, ефективна їх 

очистка згідно екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог. 

Істотно зменшиться забруднення поверхневих вод басейнів річок Опір, 

Стрий та Дністер, покращаться джерела питного водопостачання 

населення. Реалізація даного проекту сприятиме покращенню умов 

розвитку туристичної інфраструктури Сколівщини, що збільшить 

надходження до бюджетів всіх рівнів, збільшить інвестиції, покращить 

добробут та умови проживання мешканців та гостей міста.  

 

С. Жалівців 

Науковий керівник – д.т.н., доц. В.І. Мокрий 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ 

 

Актуальність досліджень обумовлена проблемою охорони 

здоров’я та захисту людей від можливих негативних наслідків їх 

господарської діяльності. Дуже гостро стоїть питання забезпечення 

населення якісною водою. Як свідчать дослідження В.І. Пелешенка, 

М.О. Клименка, М.М. Городнього, Й.В. Гриба, Ю.О. Тараріко, А.В. 

Яцика, Л.Н. Горева, С.І. Дорогунцова, М.А. Хвесика та інших вчених 

за останні півстоліття, внаслідок зростання промислового 

виробництва, широкомасштабних гідротехнічних меліорацій, хімізації, 

надмірного розорювання земель, видобутку корисних копалин 

більшість екосистем річок України, у т.ч. і р. Західний Буг зазнали 

значного антропогенного навантаження. 
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Ріка Західний Буг належить до басейну Балтійського моря. Її 

поверхневі води використовуються як для задоволення потреб у 

загальних видах водокористування, так і для питного водопостачання 

населення м. Варшава через оз. Зегжинське, в яке впадає р. Західний 

Буг. Надходження з водами ріки забруднюючих речовин до цього 

озера ускладнює процес водопідготовки і вимагає збільшення 

енергозатрат на нього. Особливої уваги заслуговують питання, крім 

оцінки екологічного стану басейну Західного Бугу, також оцінка якості 

поверхневих вод (питання в даному басейні вивчені недостатньо), 

розробки компенсаційних заходів, спрямованих на їх покращення та 

оптимізація системи спостережень у рамках державного та 

транскордонного моніторингу території басейну р. Західний Буг. У 

зв’язку з цим, встановлення причин, джерел та масштабів забруднення 

поверхневих вод у цій ріці і її притоках має важливе народно-

господарське значення і є актуальною екологічною проблемою.  

Мета роботи полягає у проведенні аналізу сучасного стану 

управління водними ресурсами в басейні річки Західний Буг в межах 

Львівської області та встановлення причин негативних тенденцій 

формування екологічної ситуації у басейні р. Західний Буг та якості 

його вод. Досягнення мети передбачало вирішення наступних завдань: 

проаналізувати стан водних ресурсів та ступінь їх використання; 

визначити вплив антропогенних факторів на екологічний стан басейну.  

Об’єкт дослідження – система управління водними ресурсами 

та організаційно-економічний механізм регулювання 

водокористування в басейні річки Західний Буг в межах Львівської 

області як основи забезпечення сталого розвитку регіональних 

еколого-економічних систем. 

Предмет дослідження – система еколого-економічних 

відносин між органами управління та суб’єктами водокористування, 

які виникають у процесі формування, розподілу та використання 

водних ресурсів у басейні річки Західний Буг в межах Львівської 

області, показники якості поверхневих вод, антропогенного 

навантаження, заходи їх стабілізації та покращення. 

Методи досліджень - системно-структурний і порівняльний 

аналізи – при виконанні теоретичних досліджень збалансованого 

еколого-економічного розвитку. Натурні і лабораторні дослідження, 

статистичний аналіз рядів спостережень за елементами хімічного 

складу води, застосування сучасних інформаційних технологій для 

екологічної оцінки якості поверхневих вод, математичні розрахункові 

методи, теоретичний аналіз та узагальнення отриманих результатів. 

Результати моніторингових даних території басейну р. 
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Західний Буг мають важливе функціональне значення для класифікації 

проблем, які виникають при регулюванні водогосподарського 

комплексу України, дослідженні типології і класифікації еколого-

економічних інструментів регулювання відносин у сфері 

водокористування, удосконаленні структурно-логічної побудови 

організаційно-економічного механізму водокористування.  

Формування хімічного складу поверхневих вод р. Західний 

Буг і її приток відбувається переважно під впливом господарської 

діяльності. На якість поверхневих вод, в основному, впливають 

комунальні та промислові підприємства. Основними учасниками 

водогосподарського комплексу басейну Західного Бугу є підприємства 

гірничо-видобувної і хімічної промисловості, енергетика, 

машинобудування, автотранспортні підприємства, виробничі 

управління житлово-комунальних та водоканалізаційних господарств, 

підприємства рибного господарства та агропромислового комплексу.  

Висновки і перспективи подальших досліджень передбачають 

оптимізацію системи екологічного моніторингу в басейні Західного 

Бугу. Доцільним є синхронізація спостережень, уніфікація методик 

аналітичних визначень хімічних компонентів у лабораторіях різних 

відомств, створення мережі моніторингу на основі автоматизованих 

систем контролю якості води, сучасних геоінформаційних систем, які 

успішно використовуються польською стороною.  
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ПІДСЕКЦІЯ  

кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів 

 

Я. Баланюк 

Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. В.В. Косовська 

 

АНАЛІЗ ГЕОГРАФІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

БАЛАНСУ УКРАЇНИ 

 

Зовнішня торгівля має значний вплив на економічний розвиток 

держави. Протягом останніх  років відбувається посилення 

економічної співпраці між ЄС та Україною. Видобувна і переробна 

галузі промисловості України володіють потужним експортним 

потенціалом, однак розвивається він недостатньо, а реалізується 

досить неефективно. Згідно з статистичних даних в Україну з кожним 

роком завозиться все більше імпортних товарів, зокрема, протягом 

останніх років обсяг імпорту переважає експорт. За останні два роки 

збільшилось негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу, а саме 

у 2017 році сальдо становило –2501,1 млн. дол., а у 2018 році -5826,1 

млн.дол. У першому півріччі 2019 року така тенденція продовжується і 

сальдо становить -1619,3 млн.дол. Така ситуація є негативною, 

оскільки надмірний імпорт сприяє насиченню українського ринку 

імпортними товарами та утискає інтереси національних виробників. 

Географічна структура експорту і імпорту у січні-травні 2019 року 

показана на рис.1. та рис.2.  

 

 
Рис 1. Топ – 10 країн за експортом у січні-травні 2019 р. [1] 
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Аналіз рис.1 показує, що найбільші обсяги сировини та товарів 

надходили до Польщі, при цьому обсяг експорту за цей період зріс 

більше ніж на 5%, порівняно з 2018 роком і становить 1 млрд 434 млн 

доларів. На другому місці Росія до якої Україна експортувала на 1 

млрд 336 млн доларів. Порівняно з 2018 р. рівень експорту товарів до 

країни агресора зменшився на 11,7%, водночас удвічі зріс обсяг 

експорту до Китаю, який становить 1 млрд 287 млн доларів. Щодо 

країн експорт до яких зменшився, то це є Індія (-17%),  Італія (-9,6%) 

та Туреччина (-7%). 

 
Рис 2. Топ – 10 країн за імпортом у січні-травні  2019 р. [1] 

 

Згідно рис.2. найбільше товарів Україна імпортує з Китаю та 

Росії, що складає 3 млрд 250 млн дол. аа 3 млрд 143 млн дол. 

відповідно. У Росії переважно закуповується нафта та газ. Наступною 

є Німеччина, з якої обсяг імпорту збільшився на 5,5% порівняно з 

минулим роком і становить 2 млрд 440 млн дол. З деякими країнами 

скоротився імпорт, а саме з Швейцаріїєю (-10,7%) та Великою 

Британією (-5,6%). Проаналізувавши торгові відносини України у 

січні-травні поточного року, можна зробити висновок, що експорт 

товарів становить майже 20,90 млрд доларів, що на 7,4% більше 

порівняно з аналогічним періодом 2018 року, а імпорт близько 23,53 

млрд доларів, що на 9,3% більше. Сальдо торгівлі товарами за цей 

період є негативним і становить понад 2,63 млрд доларів, тоді як за 

січень-травень 2018 го – майже 2,07 млрд доларів. Таким чином, за 

п'ять місяців цього року Україна продовжує тенденцію останніх років і 

купує більше іноземних товарів, ніж продає власних. 

1.Експорт та імпорт зросли: показники зовнішньої торгівлі 

України в січні-травні 2019 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.slovoidilo.ua/2019/08/05/infografika/ekonomika/ 

eksport-ta-import-zrosly-pokaznyky-zovnishnoyi-torhivli-ukrayiny-sichni-

travni-2019-roku 
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РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

За сучасних реалій розвитку економіки України відношення до 

банкрутства в суспільстві є суперечливим: феномен банкрутства 

одночасно слугує засобом усунення з ринку неконкурентоспроможних 

виробників, але визнання банкрутами великої кількості підприємств 

призводить до зниження рівня економічного розвитку держави. У 

зв’язку з чим актуальності набуває питання взаємозв’язку 

проблематики банкрутства підприємств України як з їх економічною 

безпекою, так і з економічною безпекою України.    

Головними причинами банкрутства, як правило, є низька 

конкурентоспроможність, надмірні витрати виробництва або обігу, 

недостатній обсяг комерційних операцій, нестача капіталу, складна 

внутрішня система управління, циклічні коливання кон'юнктури, 

незнання або ігнорування ринку. Тобто, причин є безліч, і тому в 

економічно розвинутих країнах банкрутство розглядається як 

нормальне явище господарського життя. Так, у США близько 1% 

діючих в економіці фірм щорічно стає банкрутами. Таким чином, 

враховуючи зазначене можна констатувати, що з метою запобігання 

банкрутства підприємства повинні реалізовувати комплекс заходів, 

які, в першу чергу, мають передбачати здійснення моніторингу 

фінансово-економічного стану підприємства з застосуванням процесу 

діагностики його банкрутства за різноманітними моделями та 

розробляти на основі проведеного аналізу адекватні умовам, в яких 

функціонує підприємство, заходи. Також реалізація заходів щодо 

уникнення банкрутства підприємства з урахуванням того, що поняття 

«банкрутство підприємства», «економічна безпека підприємства» і 

«економічна безпека держави» є взаємопов’язаними, а також, що 

забезпечення економічної безпеки підприємства є одним з 

стратегічних напрямів виходу його з кризи, справить позитивний 

вплив на економічний розвиток підприємства та сприятиме 

підвищенню рівня як його економічної безпеки, так і держави. 

1.https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/1583/5/Stattya_Breus

%20S.V.,%20Babaieva%20%D0%A2.%D0%90.pdf  

2.https://buklib.net/books/28377/ 
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сучасний період економіки України характеризується не тільки 

певними проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в 

екології. Кількість шкідливих викидів у результаті виробничо-

господарської діяльності промислових підприємств уже перевищує 

допустимі норми в 3–7 разів і продовжує зростати. Екологічний стан 

України потребує вирішення еколого-економічних проблем 

вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері 

забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в 

Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної 

підтримки заходів щодо охорони довкілля. Успішна реалізація 

екополітики  значною мірою залежить від можливості забезпечення 

екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності 

підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і 

економіки, тому що серед антропотехногенних факторів виникнення 

несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера 

виробництва. 

У результаті господарської діяльності сааме підприємство може 

стати джерелом небезпеки для навколишнього середовища. До 

внутрішніх чинників, які погіршують його екологічну безпеку, 

належать: помилки, допущені на стадії проектування нових виробів, 

шкідливих для здоров'я людей, а також на стадії розроблення і 

впровадження нових технологій; штрафи за забруднення довкілля та 

незаконно створені звалища тощо. 

Екологічна складова полягає в дотриманні чинних екологічних 

норм, мінімізації втрат від забруднення навколишнього природного 

середовища. 

Проблему гарантування екологічної безпеки суспільства від 

суб'єктів господарювання, що здійснюють виробничо-комерційну 

діяльність, можна вирішити тільки розробленням і ретельним 

дотриманням національних (міжнародних) норм гранично допустимої 

концентрації шкідливих речовин, які потрапляють у навколишнє 

середовище, а також дотриманням екологічних параметрів продукції, 

що виготовляється. Сутність процесу гарантування екологічної 

безпеки підприємства можна виразити у вигляді такої функції:  

F (Z,Q,m)            min 
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де Z - витрати на заходи дотримання екологічних норм; Q – 

втрати від штрафних санкцій за порушення екологічних норм; m – 

втрати від закриття для продукції підприємства ринків інших держав з 

більш жорсткими нормами екологічної чистоти товарів. 

На жаль, доводиться констатувати, що екологічна 

відповідальність підприємництва в Україні знаходиться не на вищому 

рівні. Наприклад, виробництво якісної сільськогосподарської 

продукції потребує дотримання багатьох обмежень, у т.ч. щодо 

застосування добрив та агрохімікатів. Їх слід застосовувати з чітким 

дотриманням встановлених норм і лімітів. Проте непоодинокі випадки, 

коли наші підприємці нехтують екологічною безпекою заради 

збільшення економічної вигоди, в результаті чого родюча земля 

псується і на роки стає непридатною для подальшого використання. 

Втім, важливо відмітити й позитивні тенденції щодо захисту 

навколишнього природного середовища в Україні. Так, вихід 

українських товарів на європейський ринок виявив низку проблем, 

пов’язаних з якістю, у першу чергу, харчових продуктів. Відповідно до 

європейського законодавства, певна продукція, що імпортується у 

країни Європейського Союзу, має бути сертифікована та відповідати 

стандартам якості. На перших етапах співробітництва українські 

товари нерідко просто поверталися як такі, що не відповідають 

європейським вимогам. Ця проблема виникала у зв’язку з різним 

законодавчим забезпеченням екологічної безпеки товарів та їх 

сертифікації. На даний час активно проводиться реформування 

українського законодавства для приведення його у відповідність до 

європейських стандартів, що не лише сприятиме зростанню експорту, 

а й позитивно вплине на наше довкілля та здоров’я громадян. 

Крім того, дедалі популярнішим явищем на вітчизняних 

підприємствах стає «зелений офіс», що забезпечує раціональне 

використання електроенергії, паперових виробів, пластику тощо. Усе 

частіше підприємства здають на професійну переробку батарейки, 

лампочки, паливно-мастильні речовини, використовують 

альтернативні джерела енергії. І наша юридична компанія у цьому 

плані не виключення. 

Загалом екологічно відповідальне підприємництво в Україні 

сьогодні проходить лише етап становлення. Ратифікація екологічних 

конвенцій, підписання меморандумів та імплементація європейських 

екологічних норм у законодавство України – це лише перша стадія, яка 

надасть суб’єктам господарювання імперативний поштовх на шляху 

забезпечення безпеки довкілля. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ 

АНАЛІЗ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ МОДЕЛЕЙ 

ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ 

 

Метою даної  роботи є визначення особливостей  використання 

електронної комерції та аналіз  найбільш поширених моделей 

електронного бізнесу. В роботі проведено аналіз моделей 

електронного бізнесу B2B, B2C, B2G.  

Ключові слова: електронна комерція, модель, інтернет торгівля ,  

В умовах глобалізації та постійного розвитку економічних 

процесів інформація набуває все більшої цінності і це, пов’язано із 

стрімким розвитком інформаційних технологій, в процесі якого 

зростають обсяги мережевої економіки. При цьому Інтернет є 

невід’ємною частиною здійснення комерційної діяльності. Електронна 

комерція – комерційна взаємодія суб’єктів бізнесу з приводу купівлі-

продажу товарів та послуг (матеріальних та інформаційних) з 

використанням інформаційних мереж (Internet, мережа стільникового 

зв’язку, внутрішні локальні мережі фірм) [1, с. 13]. 

Враховуючи актуальність даної проблеми мета мого 

дослідження – це виявлення особливостей електронної комерції та 

аналіз моделей електронного бізнесу. 

Об’єктом дослідження є  електронна комерція, як ключова 

парадигма функціонування електронного бізнесу. 

На сьогодні виділяють наступні моделі е-бізнесу, класифікуючи 

їх за ознакою секторального функціонування е-комерції: В2В – (бізнес 

для бізнесу), В2С – (бізнес для споживача), В2G – (бізнес для уряду), 

C2C – (споживач для споживача), G2C (уряд для споживача) 

зображено на рис1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Класифікація моделі е-бізнесу за суб’єктами взаємодії 
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B2B (бізнес для бізнесу) - основною особливістю даної системи 

є повністю автоматизоване переливання інформації однієї фірми в 

бізнес-процес іншої. Характерною умовою для цього виду є: відмова 

від ієрархічної структури, тобто існує рівноправність організацій, що 

беруть участь в процесах В2В. 

B2C (бізнес-споживач) - взаємодія бізнес-структур із кінцевими 

споживачами; середовище охоплює торгові ряди, електронні вітрини і 

каталоги, електронні магазини й аукціони.  
B2G (бізнес для держави) – взаємодія державних структур із 

приватними компаніями; середовище взаємодії між юридичними 

особами й державними органами, що охоплює участь в електронних 

торгах, виконання державних замовлень, надання податкової, 

статистичної, митної та іншої звітності.  

С2С (споживач для споживача) – взаємодія споживачів між 

собою (Інтернет-аукціони, форуми тощо); середовище взаємодії між 

фізичними особами, що охоплює дошки оголошень, Інтернет-

аукціони, системи вірусного маркетингу.  
G2C  (уряд для споживача) - середовище взаємодії між 

державними організаціями та фізичними особами, що охоплює 

системи соціального обслуговування (виплати, допомоги, пільги і т. 

п.), системи комунального обслуговування, юридичні та 

інформаційно-довідкові служби.  

Слід зазначити, що найбільш поширеним видом електронної 

комерції у світі є В2В, хоча в країнах що розвиваються, зокрема в 

Україні, переважає модель – В2С – бізнес для споживача, тобто 

взаємозв’язок підприємств з кінцевими користувачами в мережі.   

Таким чином найбільш перспективним напрямом електронної 

комерції є інтернет-торгівля – роздрібний продаж товарів і послуг 

приватним особам через Інтернет. 

 1.Електронна комерція (електронна комерція) -[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.investopedia.com / terms/e 

/ecommerce. asp#ixzz 56Ax RnSOl 

 2.European Ecommerce. URL [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.ecommerce-europe.eu/research/ecommerce-

foundation 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА, У 

ЗВЯЗКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ – ТОРГІВЛІ НА 

ПЛАТФОРМІ ROZETKA 

 

Умови постійних глобалізаційних і трансформаційних змін 

ускладнюють економічні відносини на рівні різних суб’єктів 

господарювання. Водночас, соціально-політична ситуація потребує 

вирішення таких важливих та взаємопов’язаних завдань, як вихід з 

кризи та перехід до нових ринкових форм та методів господарювання. 

Тому, на сучасному етапі розвитку економіки актуальним є визначення 

шляхів трансформації суб’єктів господарювання з метою підвищення 

ефективності їх діяльності та конкурентоспроможності. Така 

трансформація можлива в результаті проведення ефективної 

реструктуризації підприємств. Міжнародна практика і вітчизняний 

досвід проведення реструктуризації свідчать про те, що власне 

визначення поняття реструктуризації та здійснення цього процесу – це 

одні з найскладніших управлінських завдань сьогодення. 

Під впливом зміни ринкової кон’юнктури торговельні мережі 

проводять структурні перетворення, які спрямовані на адаптацію 

діяльності мережі до мінливих умов зовнішнього середовища 

функціонування й обраної стратегії розвитку. Головною причиною 

проведення реструктуризації підприємств є низька ефективність їх 

діяльності, тобто незадовільні фінансові показники. Проте й успішні 

підприємства, які мають достатній ресурсний потенціал, проводять 

структурні перетворення, спрямовані на їх ефективне використання. 

Тенденції розвитку торговельних форматів за останні роки 

дозволяють зробити висновок, що більшість торговельних мереж 

роблять акцент на мультиформатності власних підприємств. Близько 

50 % підприємств мають у своєму управлінні об’єкти з різними 

торговими концепціями. Причому таку стратегію сьогодні 

використовують переважно українські мережі, міжнародні ж компанії 

чітко дотримуються обраних стандартів. Подібні пошуки нових ніш і 

форматів пояснюються прагненням українських операторів 

диверсифікувати бізнес шляхом розвитку магазинів з новими 

торговими концепціями, тобто відбувається переформатизація 

торговельних мереж [1]. Вчені визначають реструктуризацію як 

комплексну технологію управління, яка безпосередньо дає змогу 

удосконалити господарську діяльність підприємства. Для того щоб 
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забезпечити досягнення мети реструктуризації суб’єкта 

господарювання, необхідно проаналізувати та обґрунтувати 

пріоритети даного процесу. До них можуть належати: управлінські; 

економічні; виробничі та кадрові цілі. Узагальнюючи вищенаведене, 

реструктуризацію доцільно визначити як процес адаптації внутрішньої 

структур підприємства, незалежно від її масштабів і 

організаційноправової форми, до постійно мінливих під впливом 

різних факторів умов існування та розвитку зовнішнього середовища. 

Реструктуризація обумовлюється зовнішнім середовищем, 

конкурентною боротьбою, необхідністю постійно оптимізувати свою 

внутрішню організацію з метою досягнення більшої стійкості, 

розвитку, максимізації економічного ефекту при мінімізації витрат [2]. 

Rozetka – це інтернет-сайт, призначений для продажу продукції. 

Сайт містить інформацію про продавця, товари (послуги), пропоновані 

до продажу, способи оплати, доставки тощо. Тож насамперед суб’єкту 

господарювання, який планує здійснювати інтернет-торгівлю, 

необхідно придбати чи іншим чином отримати сайт у користування. 

Варіанти можуть бути різні: оренда сайту; придбання сайту як об’єкта 

авторського права; придбання права використання сайту (без 

авторських прав). На думку Хокканена Т., реструктуризація повинна 

розглядатися як процес використання всього управлінського і 

виробничого потенціалу, необхідного для створення та прибуткового 

продажу товарів послуг потрібних споживачам [3]. Погоджуючись з 

М.Д. Аістовою, [1,с.36—37], можна відзначити, що реструктуризація 

може застосовуватись в трьох основних ситуаціях: По-перше, в 

умовах, коли підприємство знаходить ся в стані глибокої кризи. По-

друге, в умовах, коли поточне положення підприємства можна визнати 

задовільним, однак прогнози його діяльності є несприятливими. Тут 

реструктуризація є реакцією на негативні зміни, поки вони не набули 

ще незворотного характеру. По-третє, реструктуризації можуть 

піддатися благополучні, швидкозростаючі організації. Їх завдання в 

прискореному нарощувані відриву від найближчих конкурентів та 

створення унікальних конкурентних переваг. Таким чином, 

проведення реструктуризації забезпечить умови прискорення та 

підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах 

трансформаційних змін. Вчасна та ефективна реструктуризація 

підвищить внутрішній потенціал підприємства, що в свою чергу, 

сформує подальший комплекс пріоритетного розвитку підприємства. 

1.http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/A

spi rantura/Rady/Spec_vchena_rada/Dysertacii/2018_07/Pavlova_Disert.pdf 

2. Крижановский В. Г. Реструктуризация предприятия. М.: Изд-во 



113 
 

«ПРИОР» «ИВАКО Аналитик», 1998. – 48 с.  

3. Хокканен Т. Практический опит реструктуризации российских 

предприятий // Проблемы теории и практики управления. – 1998. – 

№6. – С. 96-102.  
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Науковий керівник – к.е.н., доц. О.В. Фарат  

 

РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ 

 

Лібералізація зовнішньої торгівлі, трансформаційні процеси 

вітчизняних підприємств, збільшення частки наукомісткої продукції, 

євроінтеграція стандартів та поглиблення реформ – це ті перемоги, які 

спонукають нас до внутрішніх перетворень, побудови структурно-

інноваційної моделі розвитку нашої держави. Проте, на шляху 

швидкого розвитку підприємницьких структур й вітчизняної 

економіки перед нами постає одна з найбільших перепон – втрата 

людського капіталу. 

В умовах сучасної глобалізації спостерігається інтенсивна 

міграція трудових ресурсів, у якій Україна виступає чи не найбільшим 

донором робочої сили. На глобальному рівні загострюється 

конкуренція за висококваліфікований людський ресурс, що зумовлює 

ряд загроз для економічної безпеки нашої держави, яка недостатньо 

захищає свій інтелектуальний капітал.  

Кожен другий українець віком від 20 до 35 років виявляє 

бажання емігрувати, а 3 млн. кваліфікованих працівників вже 

перебувають на постійній роботі закордоном. Про це говорять й інші 

цифри, наприклад, у звіті з глобальної конкурентоспроможності країн 

та регіонів в розділі «здатність утримувати таланти» та «здатність 

приваблювати таланти» Україна посідає 140 позицію зі 148 країн. 

У 2018 році трудові емігранти переказали в Україну кошти 

розміром в 11,6 млрд. доларів, що є ваговим джерелом валютних 

надходжень й склало понад 10% бюджету країни. Завдяки цьому 

вдалось збільшити купівельну спроможність населення, зменшити 

чисельність безробітних, збільшити рівень оплати праці. Якщо 

говорити про сталий розвиток персоналу й економіки, то показники 

відтоку молодих висококваліфікованих кадрів становлять реальну 

загрозу для вітчизняних підприємств. 

Про яку небезпеку для національної економіки йдеться? Якщо 

теперішня тенденція до зростання масштабного відпливу з України 
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економічно активного населення буде збережена, то підприємницькі 

структури головних промислових галузей (гірнича, металургійна та 

АПК) відчують гостру нестачу кадрів, брак робочої сили на місцевих 

ринках праці спочатку за окремими професіями, а потім тотальне 

прискорення демографічного старіння, а отже і збільшення 

навантаження на населення, що працює та посилення депопуляції, яка 

є найвищою серед усіх країн Європи. 

Ефективне регулювання трудової міграції дозволить створити 

вагомі важелі для розвитку вітчизняної економіки.  

Даний аспект дає ряд вагомих переваг для держави (сталий 

розвиток персоналу, зменшення рівня безробіття, збільшення рівня 

ВВП, збільшення обсягів виготовлення наукомісткого та 

високотехнологічного продукту, покращення інвестиційного клімату, 

нові технології в системі розвитку персоналу) та підприємців 

(структурні зрушення професійно-кваліфікованого складу, 

помолодшання кадрів, зростання конкурентоспроможності продукції). 

Можна виділити чотири основних причини становлення 

тенденції до зростання масової еміграції: 1) високий рівень безробіття 

(9%) та низька заробітна плата, що не відповідає життєвим потребам 

громадян. Середня заробітна плата в Україні у 2,6 рази менша ніж у 

найбільш бідній країні ЄС – Болгарії, в чотири рази – ніж у Польщі, та 

9.5 рази – ніж у Німеччині; 2) зневажливе ставлення роботодавців до 

найманих працівників. Відсутність соціальних пакетів, медичного і 

пенсійного страхування, колективних договорів; 3) неналежний 

контроль держави за дотриманням норм чинного трудового 

законодавства; 4) нестабільна політична ситуація, військовий конфлікт 

на сході України. Запорукою успішного зростання показників 

економіки України є ефективне функціонування промислових 

підприємств на засадах сталого розвитку персоналу, основною метою 

яких є формування високого професіоналізму й максимального 

використання трудового потенціалу.  

На основі досліджуваного матеріалу можна зробити висновок, 

що прогрес та розвиток вітчизняної економіки неможливі без 

створення умов для збереження й розвитку інтелектуального 

потенціалу. Для цього потрібно провести наступні заходи: 

реформування трудового законодавства з нормами конвенції МОП 

(Україна віднесена до п’яти держав із найбільшою кількістю порушень 

прав найманих працівників та профспілок); залучення коштів від 

закордонної трудової міграції у вітчизняну економіку; сприяння 

поверненню етнічних українців та представників раніше депортованих 

народів; підвищення ролі та значущості роботи працівників служб 
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управління персоналом; розробка й впровадження нових мотиваційних 

механізмів;  забезпечення працівників соціальним пакетом. Вище 

перараховані заходи дозволять скоротити масштаби нелегальної 

міграції за межі країни. 

 

Д. Гошко 

Науковий керівник – асп. В.М. Мацук  

 

ПОБУДОВА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 

Спільною основою для формування теоретичного базису 

декомпозиції показників оцінювання діяльності підприємницьких 

структур на ринку харчових продуктів є врахування індикаторів, що 

використовуються у системах управління  якістю товарів. Однією із 

найбільш відомих є уже згадана вище, система HACCP, яка 

грунтується на структуруванні виробничих процесів за принципом 

пошуку контрольних точок, що дозволяють відстежувати якістю 

продукції на різних етапах її виробництва.  

Якщо розглянути принципи HACCP більш детально, то варто 

відзначити, що всі вони являються лише концептуальним напрямком 

формування системи контролю якості. Так, для прикладу перший із 

принципів, аналіз факторів є достатньо суб’єктивним, оскільки 

базується на широкому застосуванні існуючих наукових методів із 

виявлення чинників, що впливають на ті чи інші процеси та 

формування припущень щодо напрямку та сили їх впливу. Проте, що 

робити тоді коли, такий аналіз дав не повні, або не точні результати. 

Помилки під час аналізу трапляються достатньо часто, особливо це 

помітно в сучасній економічній глобалізованій системі ринкових 

відносин.  

Якщо говорити виключно про вітчизняні традиції ведення 

бізнесу, а саме про те, що підприємства характеризуються не 

достатнім рівнем прозорості, економіка є високо монополізованою, 

великі компанії успішно лобіюють свої інтереси на найвищому 

державному рівні. Інтереси споживачів та третіх осіб часто 

залишаються поза увагою. З цієї точки зору, зловживання пов’язані із 

некоректним або імітаційним впровадження системи HACCP можуть 

бути реальністю для вітчизняного бізнесу. Потреба виходу на нові 

ринки та збереження конкурентоспроможності на внутрішніх ринках 

все ж мотивує підприємства впроваджувати сучасні системи контролю 

якості, які дозволять завоювати довіру споживача не тільки шляхом 
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правильного маркування, а й задовільною якістю продукції. Тому 

проблема хоча б часткового запровадження у практичній діяльності 

названих вище принципів є актуальною та має бути розглянута для 

українських реалій. 

Можна навести перелік таких параметрів, що можуть 

використовуватись для оцінювання діяльності підприємницьких 

структур на ринку харчових продуктів, які запроваджують систему 

HACCP: 1) зміна попиту товару із врахування її середньої зміни за 

періоди до впровадження HACCP; 2) вартість запровадження системи, 

із врахування можливих втрат через ймовірну зміну собівартості 

продукту та зупинок виробництва; 3) зміна частки ринку, що 

дозволить конкретизувати відносний виграш підприємства і довести, 

що покращення наступило саме завдяки впровадженню HACCP, а не 

через сприятливу кон’юнкутуру ринку. 

На основі цих показників можна розрахувати коефіцієнт 

відносної зміни частки ринку, пов’язану із запровадженням HACCP. 

Ідея полягає у тому, що порівняти відносну зміну до і після 

запровадження системи. Для визначення приблизного значення зміни 

частки ринку до впровадження HACCP використовується середнє 

арифметичне. На основі приведених показників можливим є дослідити 

виграш підприємства від запровадження системи контролю якості, 

проте слід зазначити, що результати від її використання носять 

довгостроковий характер та мають аналізуватись через тривалий 

моніторинг динаміки приведених вище індикаторів. Так, наведені 

показник можуть бути розрахунковою основою для оцінювання 

економічної ефективності застосування HACCP, що дає змогу 

прогнозувати виграш підприємства у разі успішного запровадження 

цієї системи. Пропонований набір показників може використовуватись 

підприємствами різних галузей та типу, у тому числі підприємницьких 

структур на ринку харчових продуктів. 
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ЯКІСТЬ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Одним з методів підвищення рівня конкурентоспроможності 

товару, послуги чи підприємства загалом є створення якісної 

продукції. Проблема забезпечення і підвищення якості продукції є 

актуальною для всіх підприємств, зокрема, для підприємств легкої 

промисловості, яка належить до галузей зі швидким оборотом капіталу 

та  забезпечує значний внесок у формування валового національного 

продукту. Поняття конкурентоспроможності підприємства 

визначається його здатністю створювати, виробляти і реалізувати 

товари та послуги, цінові й нецінові якості яких привабливіші, ніж 

аналогічні конкурентів [1]. Успіх ефективності виробництва 

оцінюється ступенем задоволення потреб суспільства, визначальною 

характеристикою яких є якість продукції, як найвищий пріоритет серед 

критеріїв конкурентоспроможності. З огляду на специфіку галузі 

легкої промисловості можна розглядати якість продукції як сукупність 

властивостей продукції, що задовольняє потреби споживачів та є 

запорукою успішної діяльності та процвітання підприємств. 

Українська легка промисловість сьогодні є потужним 

багатогалузевим комплексом з виробництва товарів народного 

споживання. Галузь складається з 17 підгалузей, в яких функціонує 

понад 10 тисяч підприємств, тому вона володіє потужним виробничим 

потенціалом, що здатний задовольнити весь попит внутрішнього 

ринку, при умові оптимального співвідношення ціни та якості [2]. 

Динаміка основних показників зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств легкої промисловості України у 2015-2018 роках (табл. 1) 

доводить, що частка імпортного товару на ринку України складає 

понад 80% [3]. З’ясовано, що причинами зростання імпорту продукції 

легкої промисловості є: дешевші поставки аналогічної продукції з 

Китаю; поставки одягу що використовувався (секонд-хенд) з країн ЄС; 

відсутність нормативної бази захисту внутрішнього ринку від 
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контрабанди товарів; невідповідність  вітчизняного товару модним 

тенденціям. Отже, підприємствам легкої промисловості, щоб досягти 

лідируючих позицій у своїй галузі виробництва та витіснити іноземних 

конкурентів, на національному рівні необхідно розробити  вітчизняну 

експортну політику та розробити шляхи розвитку підприємництва у 

швидкозмінній галузі моди. 

Таблиця 1 

Динаміка основних показників зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств легкої промисловості за 2015-2018рр. 

№ Показники 

Значення за рік Відносна 

зміна  за 
2015-

2018р., % 
2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

1 

Обсяг 

реалізованої 
продукції, 

млн. грн. 

17384,4 20344,4 25653,3 30662,8 43,3 

2 

Обсяги 

іноземних 
замовлень, 

млн.грн. 

4473,2 5126 5855,2 6358,8 29,6 

3 

Прямі 

іноземні 

інвестиції, 
тис. дол. 

США 

113562,8 

 

113827,6 

 

121 275,3 

 

124 805,2 

 
9 

4 

Експорт 

товарів, тис. 
дол. США 

634219,5 677445,5 759500,6 846558,1 25,1 

5 

Імпорт 

товарів, тис. 

дол. США 

1 414595,1 1 545748,7 1 738662,6 2 011682,8 29,7 

Вирішення проблеми підвищення якості продукції легкої 

промисловості можливе за рахунок: збільшення пропозиції на ринку 

продукції з високою доданою вартістю вітчизняного виробництва 

шляхом впровадження ефективної системи управління якістю 

ввезених і вітчизняних товарів; розробки методологічних засад і 

впровадження міжнародної системи перевірки та екосертифікації для 

текстильної продукції OEKO-TEXStandard; підвищення ефективності 

контролю за дотриманням законодавства в галузі технічних стандартів 

і технічних умов для продукції легкої промисловості; нарощення 

обсягів виробництва в сегменті технічної продукції для потреб 

медицини, автомобілебудування, авіації та суднобудування (неткані 

матеріали). 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЗАСАДАХ 

ЗАСТОСУВАННЯ РЕКЛАМИ СРС ТА СРА 

 

Активний розвиток інтернет-технологій зумовили створення 

таких специфічних форм організації бізнесу, як інтернет-торгівля, яка 

являє собою підприємницьку діяльність з продажу товарів і послуг з 

використанням інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет. 

Тому головним завданням кожного успішного торговельного 

підприємства стає його позиціювання на ринку інтернет-торгівлі. 

Найпопулярнішим інструментом виходу на ринок в умовах інтернет-

торгівлі користується створення інтернет-магазину, де споживач може 

оглянути товар на зображенні, ознайомитися з описом товару 

дізнатися його ціну та замовити для себе у будь яке місце, де йому 

буде зручно його отримати. Враховуючи це, кожне торговельне 

підприємство зацікавлене отримати максимальний дохід та 

задовольнити покупця і самостійно обирає шлях розвитку в інтернет-

торгівлі. Модель CPA (модель оплати інтернет-реклами, при якій 

оплачуються тільки певні дії користувачів на сайті 

рекламодавця)розшифровують як «Cost Per Acquisition», що має на 

увазі не просто якусь дію, а саме факт покупки, чи реєстрації 

(залучення) нового клієнта. Ця модель є ефективна, адже вона 

передбачає зняття коштів тільки виключно після здійснення покупки, 

тобто кінцевої дії споживача, проте вона досить витратна.  

В рекламній моделі CPC (англ. cost per click — ціна за клік) 

сума, яку рекламодавець сплачує  пошуковим системам й іншим 

інтернет-видавцям за один клік по його рекламі, утворює одного 

користувача на сайті або на сторінці з товаром. Ця модель є менш 

витратною, ніж CPA але вона не передбачає купівлю товару за дію, що 
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є негативним фактором цієї моделі. Пропонується на прикладі 

торговельної інтернет площі Prom.ua розглянути використання цих 

моделей для інтернет-магазину. Назва рекламної кампанії на Prom.ua 

звучить ProSale, яка зазначена в каталозі Prom.ua та на сайтах-

партнерах з оплатою за замовлення або клік відповідно. Автором 

проведене дослідження рекламної кампанії CPC за період з 1.08.2019 

до 31.08.2019 року загальних показників цієї моделі, які склади 435738 

переглядів, 8860 переходів, 276 замовлень, витрати - 4027,96 грн., 

дохід - 135522,24 грн., робочих днів рекламної кампанії в даному 

періоді - 23 дні., обмеження по бюджету максимум 200 грн. на день. 

Автором проведене дослідження рекламної кампанії CPA за період 

25.08.2019 до 29.08.2019 року.  Загальні дані покази становили щодо 

неї такі: 82411 переглядів, 1911 переходів, 57 замовлень, витрати 

1910,16 грн., дохід 33157,5 грн. робочих днів рекламної кампанії в 

даному періоді становило4,5 днів. Обмеження по бюджету відсутні. 

Пропонується здійснити порівняльну характеристику вказаних 

моделей реклами та визначити частку вартості реклами у 

реалізованому за їх допомогою товарі. Вартість реклами у товарах за 

моделлю CPC становить 2,97%, а вартість реклами за моделлю CPA 

5,76%., тобто вартість моделі реклами CPC є майже у 2 рази меншою, 

ніж CPA. Порівняємо ефективність реклами у середньо денних 

доходах рекламних кампанії за певною моделлю. У рекламній кампанії 

CPC середньоденний дохід становив 5892,28 грн., у кампанії CPA 

7368.34 грн. За доходом модель CPA принесла доходу на 25% більше 

ніж CPC. Також порівняємо середню вартість чеку, за моделлю CPC, 

яка становить 491,02 грн., за моделлю CPA вона становить 581,72 грн. 

За вартість чеку кампанія CPA отримала на 18,47% більше ніж CPC. 

Тобто, реклама CPA є більш дохідною, але реклама CPC є менш 

витратною.   Окрім реклами та стилю сайту на інтернет-торговельних 

площах одним з головних факторів є відгуки покупців. Адже, якщо 

компанія створила високий рейтинг, зокрема більше 90% позитивних 

відгуків, то її позиції будуть стійкішими, ніж аналогічних компаній з 

нижчим рейтингом,  а вартість рекламної кампанії на одиницю товару 

буде нижчою ніж компаній з нижчим рейтингом.  

З’ясовано фактори які впливають на рейтинг інтернет-торгівлі: 

«свіжість» відгуків – як новіші відгуки, тим вищий рейтинг компанії; 

«реальний» відгук – тобто відгук є підтвердженим від реального 

покупця; сертифікована компанія – компанії які пройшли 

сертифікацію. «Надійний продавець» повертає 10% витрат на рекламу, 

у вигляді «кешбеку». Окрім цього є фактори, які не залежать ні від 

рейтингу ні від реклами, це є правильність приписання пошукових слів 
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на певну позицію, види перевізників або власної доставки та головних 

фактором ідентичного товару є ціна на платформі. Згідно дослідження 

CPC є дешевшою моделлю але прибутковість CPA є більшою, адже 

середній чек є більший ніж у реклами CPC. Враховуючи ці показники, 

модель CPC передбачає рівномірний продаж товару та невисокі 

витрати на рекламну кампанію, а модель CPA передбачає більші 

витрати, та трохи більший дохід. Отже, якщо спів ставити показники 

то CPC є більший вигідним адже витрати в 2 рази менші, хоч середня 

покупка становить 1,25 разів більше. 

 

Т. Задільський 

Науковий керівник – асп. В.М. Мацук 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 

Технологія оцінювання діяльності підприємницьких структур 

передбачає низку етапів, протягом яких відбувається формування 

переліку показників, які необхідні для оцінювання діяльності 

підприємницької структури. У цьому процесі не наведено конкретні 

показники, які слід використовувати для вирішення такого типу 

завдання, оскільки кожна підприємницька структура має унікальні 

особливості, ситуаційного характеру. Розрахунок значень цих 

показників не завжди дає змогу відповісти на питання чи доцільним є 

прийняти те чи інше управлінське рішення, бо чимало з не мають 

нормативних значень, спрямовані на максимізацію або мінімізацію. 

Результати аналізу можна вважати сприятливими або несприятливими 

тільки за умови дослідження значень цих показників у динаміці.  

Проте для більш повного дослідження необхідним є проведення 

також перспективного аналізу та врахування хаотичності розподілу 

динамічних рядів даних значень обраних індикаторів. Прив’язувати 

дослідження стану підприємницької структури до готових систем 

показників не варто, оскільки вони є результатом абстрагування та 

узагальнення і можуть не відповідати вимогам певних нестандартних 

процесів, що мають місце у багатьох підприємницьких структурах. 

Більше того, звичну систему показників варто також доповнити 

новими показниками, які дають змогу врахування деякі особливості 

діяльності досліджуваної підприємницької структури. До таких 

показників, можуть належати відгуки клієнтів, відвідуваність інтернет-

сторінок підприємницької структури, активність в соціальних 

мережах, зміна структури споживачів тощо. Всі ці індикатори не 
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включаються у стандартні системи оцінювання, проте мають бути 

враховані, оскільки дають більш повну інформацію про те, які 

управлінські рішення має прийняти керівництво на тому чи іншому 

етапі розвитку підприємницької структури. 

 Найбільш вагомим є етап аналізу показників, оскільки він 

включає глибокий ретроспективний аналіз діяльності підприємницької 

структури та визначення того, наскільки поточні результати 

корелюють із минулими. Це дає більш повну інформацію про рівень 

врахування отриманого досвіду, вплив репутації тощо. Крім цього, це 

дає змогу відповісти на питання про загальний рівень його 

стабільності. При проведенні такого дослідження можна скористатись 

моделями, які дають змогу провести глибокий ретроспективний аналіз 

динаміки дисперсії. Крім цього, критеріями для перевірки внутрішніх і 

зовнішніх процесів можуть виступати статистичні критерії «2», «3» та 

«6 сигма», на основі яких можливим є сказати чи відхилення динаміки 

досліджуваного показника є загрозливими і такими що можуть 

деструктивно вплинути на стан підприємницької структури. Варто 

зауважити, що на основі пропонованих моделей варто зробити 

однозначний висновок, який передбачає виокремлення єдиного 

критерію, що дає відповідь  на питання – чи підприємницька структура 

є стабільною у відповідності до обраних для аналізу показників.  

 Іншим аспектом є перспективний аналіз, який передбачає 

отримання прогнозних значень досліджуваних показників та 

визначення їх перспективної зміни. Якщо середня зміна є 

сприятливою, то можна говорити про наявність потенціалу розвитку, в 

іншому випадку, необхідним є більш детальний аналіз, або перехід до 

прийняття рішень щодо удосконалення діяльності підприємницької 

структури. Такий тип аналізу можна виконати на основі застосування 

рекурентного покращення регресійних рівнянь тренду досліджуваних 

показників. Рекурентне покращення потрібне лише тоді, коли отримані 

на ранніх етапах статистичного аналізу, рівняння регресії 

характеризуються недостатніми прогностичними особливостями. 

Важливим є те, що такий метод краще працює для прогнозування 

виробничих процесів ніж для визначення перспективних значень 

економічних індикаторів. Крім цього інструментарій такого типу 

базується на великих масивах даних, тому має спиратись на сучасні 

технології машинного збору даних та автоматичної їх обробки. В 

результаті реалізації перспективного аналізу, має бути використаний 

критерій, який дає однозначну відповідь про наявність потенціалу для 

підприємницької структури виходячи із її внутрішніх показників 

діяльності. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Важливе значення для розвитку економіки та 

конкурентоспроможності держави має інноваційна діяльність, 

спрямована на модернізацію виробничої сфери та пошук і підтримку 

нових ідей. Одним з джерел фінансування інноваційної діяльності є 

венчурний бізнес, який допомагає реалізувати ризикові проекти у 

сфері науково-технічних нововведень. Такий вид бізнесу пов'язаний з 

великими ризиками, оскільки можна, або отримати великий виграш у 

короткостроковому періоді, або навпаки все втратити. Венчурне 

фінансування здійснюють спеціалізовані венчурні фонди, банки, 

інвестиційні компанії, юридичні та фізичні особи.  

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) 

на рис. 1 та рис.2. показано динаміку кількості  венчурних ІСІ 

(інститути спільного інвестування) та ВЧА (вартість чистих активів) 

венчурних ІСІ [1]. 

Дані рис.1. показують невпинне зростання кількості венчурних 

ІСІ. Так, у 2018 р. порівняно з 2017 р. кількість венчурних ІСІ зросла  

на 68 одиниць, а у середині 2019р. їх вже нараховується 1135 од., що є 

позитивною тенденцією. 

Аналіз рис.2. показує, що динаміка ВЧА венчурних ІСІ не 

співпадає з динамікою кількості венчурних ІСІ. Так, протягом 2016 р. 

відбувається коливання вартості ВЧА венчурних ІСІ, зокрема у І 

півріччі  він становить 200477 млн. грн., а у ІІ – 180663 млн. грн.. З 

другого кварталу 2017 р. ВЧА венчурних активів (191590 млн. грн.) 

почала стабільно зростати  до ІІІ кварталу 2018р. і склала 224407 млн. 

грн., проте у кінці 2018 р вона зменшилась  до 220438 млн. грн, а у 

2019 р. знову почала зростати, що є позитивно. 
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Рис.1. Динаміка кількості венчурних ІСІ протягом 2016-2019рр. [1] 

 
Рис. 2  Динаміка ВЧА венчурних ІСІ за 2016-2019 рр. [1] 

 

Щодо фінансування венчурного ІСІ, то у І півріччі 2019р. 

основними інвесторами є юридичні особи-резиденти України, їх 

частка в загальному обсязі фінансування фондів становить 63,41%. 

Крім цього, значний внесок здійснюють юридичні особи-нерезиденти; 

їх частка становить23,99%. Обсяг вкладень фізичних осіб-резидентів 

та нерезидентів України становить12,48% та 0,12% відповідно [1]. 

Отже, на сьогодні в Україні спостерігається збільшення 

кількості венчурних ІСІ, що є позитивним для економічного та 

інноваційного розвитку держави.  

1.Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – Електронний 

ресурс. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/analituaib.html 

http://www.uaib.com.ua/analituaib.html
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М. Карплюк 

Науковий керівник – к.е.н., ст.викл. В.В. Косовська  

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ 

 

Найвагомішими елементами результативності діяльності 

вітчизняних взуттєвих підприємств, їх адаптації до ринкових вимог 

сьогодення та задоволення попиту споживачів є асортиментна 

політика, мобільність виробництва і конкурентоспроможність виробів. 

Одним із шляхів вирішення поставлених завдань є виготовлення 

взуттєвих виробів за допомогою високоефективних технологій з 

метою покращення якості та функціональності взуття.  

Протягом 2013-2016 рр. відбувалося скорочення обсягів 

виробництва взуття. За даними Державної служби статистики України, 

найвищий темп падіння спостерігався в 2015 році, тоді обсяги 

виробництва знизилися в порівнянні з попереднім роком більш ніж на 

17%. Така ситуація пояснюється економічною і політичною кризою в 

країні, особливо позначився військовий конфлікт на Сході України, 

оскільки Донецька та Луганська області займали близько 20% ринку. 

До 2016 року швидкість падіння значно зменшилася, зокрема у 2016 

році обсяг виробництва знизився всього на 2,2%, а в 2017 році 

спостерігається поліпшення споживчих настроїв і невелике зростання 

виробництва.  

Отже, лише з 2017 р. продавці взуття зуміли частково 

підвищити свої позиції, що пов’язано зі стабілізацією курсу гривні. 

При цьому зростання на 0,5% після падіння в середньому на 10,5% не 

зовсім можна називати реальним покращенням ринкової ситуації. 

Українці почали заощаджувати на взутті, зокрема близько 40% 

населення купують взуття за нижчими цінами та нижчої якості. 

За словами продавців взуття, позитивну динаміку створили 

зростання патріотичних настроїв населення і вибір на користь 

українського виробника, збільшення інвестицій в галузь легкої 

промисловості, розміщення держзамовлень Міноборони на 

українських підприємствах, відкриття зони вільної торгівлі з ЄС і 

зниження митних зборів для наших підприємств.  

Позитивні тенденції в розвитку взуттєвого ринку експерти 

пояснюють ще й тим, що продавці взуття стали освоювати 

багатоканальність у продажах, зокрема  активно використовуються 

онлайн-канали. 
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Ще однією рушійною силою, яка збільшила відсоток 

українського виробництва, можна вважати рух "made-in-ukraine". 

Протягом останніх років інтенсивно почали з’являтися українські 

бренди взуття, при цьому рух "made-in-ukraine" сприяв появі магазинів 

вітчизняних виробників на зразок "Всі. Свої". Також завдяки вікриттю 

зони вільної торгівлі з ЄС та представленню української fashion-

індустрії світовій спільноті молодими дизайнерами, такими як Віта 

Кін, Алі Сауліді та іншими, вітчизняні виробники отримали стимул 

для експорту. 

Попри позитивні зміни існують певні бар’єри в розвитку 

взуттєвого ринку, а саме велика частка тіньового виробництва. Так, до 

сьогодні основну частку на ринку займає продукція Китаю (до 70-

80%). Серед великого розмаїття можна побачити також польське, 

словацьке, індійське, італійське, і турецьке взуття, однак, як правило, 

все воно виготовлено на італійських лініях і обладнанні. Привозять 

його як із країн-виробників, так і з українських оптових ринків - 

одеського, чернівецького, хмельницького. 

 Разом з тим більше 10 млн. пар взуття, виробленого в Україні, 

йде на експорт. Основні замовники шкіряного взуття – фірми з Італії, 

Німеччини, Австрії, Чехії, тобто це практично ті ж самі країни, які є і 

основними легальними постачальниками взуття в Україну. В більшості 

випадків ці іноземні виробники працюють в Україні за схемою 

давальницької сировини. Тобто іноземна фірма завозить в Україну 

сировину з якої у нас виготовляється взуття під її брендом. До трьох 

місяців це взуття експортується назад в країну постачання сировини, а 

через деякий час це саме взуття повертається на український взуттєвий 

ринок як імпортне.  

Таким чином українському виробникові на сьогодні дуже 

складно виживати на взуттєвому ринку, оскільки  значну частку ринку 

завоювали китайські вироби. Однак зі зростанням патріотичних 

настроїв в країні вона поступово зменшується.  

На збільшення частки української продукції також впливає і 

зниження обсягів імпорту. Це пов’язано із зростанням цін на імпортну 

продукцію, через коливанням курсу валют та збільшенням мит для 

товарів, що ввозяться. 

1.Ідеальна пара. Огляд українського взуттєвого ринку 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://gc.ua/uk/idealna-para-

oglyad-ukra%D1%97nskogo-vzuttyevogo-rinku/ 
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І. Козак 

Науковий керівник – к.е.н., доц. М. Т. Бець 

 

ЯКІСТЬ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

В сучасних умовах проблема забезпечення вимог до  якості 

освіти у вищих навчальних закладах, стає надзвичайно актуальною, 

оскільки сучасний випускник-фахівець покликаний пришвидшувати 

економічний розвиток країни. Відтоді важливо визначити ступінь 

вимог до якості освіти та забезпечити їх у повному обсязі що до змісту 

освітньої послуги. Якість освіти формується ринком освітніх послуг,  

під яким розуміють економічні відносини, що складаються між 

виробниками (продавцями) і споживачами (покупцями) з приводу 

купівлі-продажу товару "освітні послуги" в процесі обміну.  

У Законі України «Про вищу освіту» , якість освіти, що 

надається вищими навчальними закладами, трактується як сукупність 

якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну 

компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і 

обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні 

потреби, так і потреби суспільства [1] . Ключову роль в процесі 

виявлення належного рівня якості освіти у ВНЗ виконує наявна  

інфраструктура освітніх послуг в Україні. Під інфраструктурою освіти 

розуміють сукупність складових елементів механізму освітньої 

практики, які мають підлеглий та допоміжний характер і забезпечують 

ефективне функціонування навчальної діяльності [2]. Вимоги та 

критерії до інфраструктури освітніх послуг представлені у табл. 1. 
Таблиця 1 

Інфраструктура освітніх послуг ВНЗ України 

Елементи Вимоги та критерії 

1 2 

Вищий 

навчальний  

заклад 

Якість професорсько - викладацького складу, 

контингенту студентів, доступ до сучасної матеріально-

технічної бази та програмних продуктів; низький рівень 

бюрократії, яка впливає на продуктивність 

викладацького складу 

Студент 

(здобувач) 

Якість практичної підготовки (викладання на іноземній 

мові); залучення потенційних роботодавців у навчальне 

середовище, практика на сучасних підприємствах з 

метою майбутнього працевлаштування за спеціальністю 
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Продовження таблиці 1 
1 2 

Роботодавець 

Рівень кваліфікації фахівців, що вміють думати 

самостійно і мають критичне та творче мислення; 

комунікабельні кадри, що володіють  іноземною  мовою 

та володіють знаннями ПК. 

Державні 

органи 

 

Адаптована до освітніх професійних програм  система 

стандартів вищої освіти, задоволення потреби в 

кваліфікованих працівниках для стабільності суспільства 

Виявлено перешкоди на шляху формування належної якості 

освіти і формування ринку знань: вищі навчальні заклади не готові до 

функціонування в ринкових умовах, оскільки для них характерна 

лінійно-функціональна структура управління і адміністративно-

командний стиль управління; продукт діяльності установ вищої 

освіти-освітні послуги і знання - не розглядаються ринком праці як 

економічні категорії, тобто продукти, які мають вартості; відсутні в 

інфраструктурі ринку освітніх послуг і ринку знань, економічні 

механізми, які дозволили б реалізувати взаємодію елементів зазначеної 

інфраструктури. 
Пропонується здійснювати оцінку якості надання освітніх 

послуг в Україні за допомогою організації моніторингу 

працевлаштування випускників після закінчення ВНЗ.  Цей моніторинг 

має проводити незалежна, незацікавлена організація, задля уникнення 

сфальсифікованої інформації, наприклад Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти. Процес інформування про 

працевлаштування може  бути здійснений як випускником ВНЗ, так і 

компанією, що надала йому роботу і проводитися в Інтернет режимі, 

через сайт організації, де можна прикріпити документ про місце 

роботи  або стаціонарно.  
Система інформування про працевлаштування дозволить 

відслідковувати успішність подальшого кар’єрного зростання 

випускників у прив’язці до закладу, в якому навчався, аналізувати 

перспективи, які надає університет,  вступникам та роботодавцям,  

сприятиме ефективніше оцінювати надання освітніх послуг та 

коригувати освітні професійні програми.   

1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12 

2. Професійна освіта. Словник. Ключові поняття, терміни.-

М.:МНЦ СПО. С.М.Вишнякова. 2005 
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Науковий керівник – асп. В.М. Мацук 

 

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 

Найбільш несприятливими для вітчизняних підприємства 

харчової галузі виявились 2009-2010 рр., та 2015-2014 рр. У ці періоди, 

національна економіка знаходилась у стані рецесії, що зумовлено 

глобальними фінансовими змінами та військово-політичною ситуацією 

в Україні. Найбільш успішним слід вважати період до настання 

глобальної економічної кризи 2008 р. У цей період стан досліджуваних 

підприємства варто було розцінювати, як стабільний.  

На основі розрахованих інтегральних індексів перспективного 

стану підприємств також обчислено значення його відносної зміни, що 

дає змогу оцінити вплив ірраціональної складової.  

На рис. 1 відображено динаміку індикатора відносної зміни 

інтегрального індексу перспективного стану досліджуваних 

підприємств. 

 
Рис.1. Динаміка середніх арифметичних значень показника відносної 

зміни інтегрального індексу перспективного стану вітчизняних 

підприємств, які функціонують у харчовій галузі 

 

Як бачимо з рис. 1, динаміка середніх арифметичних значень 

показника відносної зміни інтегрального індексу перспективного стану 

групи вітчизняних підприємств харчової галузі, доводить, що на 

сучасному етапі їх діяльності, вони характеризуються високим 

потенціалом. Причинами цього може бути знецінення ресурсів та 
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робочої сили, через девальвацію національної грошової одиниці, 

політична лібералізація та інтеграція у ринки європейського союзу. 

Послідовність оцінювання діяльності суб’єктів підприємництва, які 

функціонують на ринку харчових продуктів складається з трьох етапів. 

Перша із стадій має на меті оцінити перспективи підприємства на 

основі дослідження зміни регресійних коефіцієнтів, які 

характеризують динаміку індикаторів фінансово-господарського стану 

цього підприємства.  

Варто згадати, що кожне підприємство є унікальною 

організацією із специфічними рисами ланцюга формування вартості, 

тому вибір показників на основі яких слід проводити аналіз діяльності 

підприємства варто здійснювати із урахуванням його особливостей. 

Тому у цій роботі акцентується на методиці застосування обраних 

показників із врахування наукових завдань, сам вибір слід розглядати, 

як такий що має здійснювати індивідуально підприємством.  

Головна ідея дослідження зміни регресійних коефіцієнтів 

полягає у тому, що на різних етапах статистичного дослідження рядів 

даних обраних на попередньому етапі показників, суттєвим може бути 

вплив випадкових чинників та інших не врахованих факторів. Тому 

якість дослідження можна поставити під сумнів, за умови коли 

кількість таких експериментів є незначною. Враховуючи це, 

необхідним є аналіз динаміки зміни статистичних показників та за 

умови їх значущості дослідження напрямку їх тренду.  

1. Мацук В. М., Князь С. В., Красілич І. О., Прохоренко В. П., 
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Науковий керівник – к.т.н., ас. Ягольник С.Г. 

 

РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ 

ПРОДАЖУ ЕКОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ 

 

В умовах постійного погіршення стану навколишнього 

середовища, змінюється  свідомість споживачів. Для більшості людей 

екологічні стандарти стають не просто популярнішими, а 

основоположними в сфері торгово-економічних відносин. В наш час 

все активніше обговорюються питання поліпшення якості життя за 

рахунок підвищення  якості продуктів. За останні п'ять років за даними 

Мінагрополітики виробництво органічної продукції в Україні зросло 

майже удвічі, а її збут в країнах Європи щороку збільшується на 10%. 

Під виробництво органічної продукції в Україні відведено 

приблизно 400 тис. га, що становить  близько 1% від загальної площі 

оброблюваних в Україні сільськогосподарських земель і щороку ця 

площа збільшується. Здебільшого українські органічні господарства 

розміщені у Херсонській, Полтавській, Закарпатській, Одеській, 

Київській, Вінницькій, Львівській,  Житомирській та Тернопільській 

областях. Також щороку зростає кількість сертифікованих 

сільськогосподарських виробників органічної продукції. У Федерації 

органічного руху України зазначено що порівняно з  2002 роком 

(початок розвитку органічного виробництва в Україні) кількість 

сертифікованих господарств зросла більш ніж у 100 разів, а загальна 

площа сертифікованих земель збільшилась майже  утричі.   

Збільшення виробництва органічної продукції в Україні в першу 

чергу пов'язане зі збільшенням її споживання в Європі оскільки 

приблизно 95% української органічної продукції йде на експорт у 

понад 40 країн світу.  Основними країнами-споживачами української 

органічної продукції є Німеччина, Франція, Польща, Швейцарія, 

Нідерланди, Італія, Австрія, Данія, Угорщина, США та Канада. За 

площею земель, зайнятих під органічне виробництво, Україна серед 

країн Європи посідає 11 місце. 

Щорічний обсяг внутрішнього ринку споживання органічної 

продукції становить 21–22 млн. євро, а її експортний потенціал 

оцінюється  у 100 млн. євро. Так, наприклад, у внутрішньому ринку 

органічної продукції найбільшу частку займає молоко та молочна 

продукція, але натомість бракує фруктів, овочів та ягід. Основними 

органічними продуктами українського експорту є зернові, боби, 
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насіння олійних культур, ягоди, ефірні олії, гриби, горіхи, а також 

концентрати фруктових соків. 

Вітчизняні виробники органічних продуктів гідно 

представляють нашу країну як надійне джерело постачання 

високоякісної органічної продукції на міжнародних виставкових 

заходах. Так, наприклад, щороку в лютому у Німеччині (м. Нюрнберг) 

проходить міжнародна виставка органічних продуктів харчування 

―Біофах (Biofach)‖.  Цього року Україна приймає учать вже вшосте. 

Щороку кількість зареєстрованих  учасників з України постійно 

збільшується. У 2017 році у Національному павільйоні України  було 

представлено 15 компаній, у 2018 році – 20, а в 2019 році вже 29 

компаній. Також щороку на цій міжнародній виставці зростає площа 

Національного павільйону України.  В 2014 році вона складала 70 м
2
, а 

в 2019 році становила 130 м
2
. 

Органічний сектор сільського господарства в Україні щороку 

зростає, але через політичну та економічну нестабільність в країні, 

нерозвиненість внутрішнього ринку органічних товарів та низький 

рівень обізнаності про переваги органічного сільського господарства 

як серед фермерів, так і серед потенційних споживачів порівняно 

незначно з іншими країнами ЄС. Для України розвиток ринку 

органічної продукції є пріоритетним відповідно до 

«Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

03.04.2017 № 275-р та «Концепції розвитку фермерських господарств 

та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки», затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 664-р. 

Так, зокрема, було передбачено стимулювання збільшення площі 

сільськогосподарських угідь, на яких буде вирощуватися та 

вироблятися органічна сільськогосподарська продукція за рахунок 

стимулювання переходу фермерських господарств на виробництво 

органічної продукції. 

Ринок органічної продукції в Україні знаходиться на етапі свого 

становлення, і тому потребує значних інвестицій для подальшого 

росту. Більшість вітчизняних виробників органічної продукції ще не 

досягли самоокупного рівня та не можуть реінвестувати прибутки у 

розширення своєї діяльності. Крім міжнародної підтримки у сфері 

сприяння розвитку органічного ринку вони  потребують державної 

підтримки для полегшеного ведення органічного господарства, та 

підвищення рівня продажу органічної продукції.  
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ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОБСЯГИ 

ЇЇ ЗБУТУ 

 

Актуальність проблеми в господарському комплексі не набула 

глобального рівня, потрібних темпів вирішення і якості. 

Продовжується вирубування лісових насаджень в містах при 

будівництві житлових і нежитлових комплексів, звітси відбувається 

значне скидання у водні ресурси неочищених стоків, а також надмірне 

забруднення шкідливими викидами повітряного середовища, 

застосування в галузях промисловості відсталих і застарілих 

технологій і техніки, що сприяють забрудненню навколишнього 

природного середовища.  

Будь-яка доцільна і корисна господарська діяльність викликає 

відповідний еколого-економічний і соціальний збиток, зумовлений 

забрудненням довкілля і споживанням природних ресурсів. На кожну 

одиницю випущеної продукції у довкілля надходить відповідний обсяг 

викидів і випромінювань, що шкідливо впливають на її екологічний 

стан та природні ресурси. До того ж у викидах містяться різні хімічні 

елементи та матеріально-речові компоненти, які на екологічному 

виробництві — можуть принести користь, а не шкоду. Важливим і 

ефективним економічним стимулом раціонального 

природокористування є введення плати за споживання природних 

ресурсів і за шкідливий вплив на їх стан в процесі виробничої 

діяльності. Важливими принципами екологічного опрацювання є: 

додання екологічності функціонування відтворюваним основним 

фондам; урахування в проектах екологічних методів організації і 

технології виробництва будівельно-монтажних робіт; обґрунтування та 

застосування в проектах в процесі їх реалізації будівельних матеріалів 

і конструкцій, яким притаманна екологічність при виготовленні, 

будівництві та їх експлуатації; 

При цьому, екологічне опрацювання повинно ґрунтуватися на 

застосуванні безвідходних, маловідходних, ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій, машин і устаткування, а також на 

врахуванні комплексної системи природоохоронних заходів. 

За останні роки активно підвищується попит населення на чисту 

органічну продукцію – в Європі спостерігається справжній бум на неї. 

За даними Міжнародної федерації органічного руху, ринок екологічно 

чистих продуктів зростає на 20% за рік. 
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Відповідно до Індексу екологічної ефективності, світовим 

лідером екологічного руху стала Швейцарія – найбільш непримиренна 

до ненатуральних продуктів. Чиста екологія та здорове харчування 

дають позитивний результат: середній вік громадян цієї країни 

становить 81 рік. Наприклад, завітавши до магазину в Берні можна 

побачити повну лінійку: від овочів і фруктів до екологічно чистого 

пива. Активно зростає попит на органічну продукцію і в Україні. 

Почали з’являтись магазини, де продаються продукти харчування, весь 

цикл виробництва яких передбачає повну відмову від використання 

ГМО компонентів, пестицидів, мінеральних добрив, антибіотиків і 

гормонів росту, різного роду консервантів, антиоксидантів, 

ароматизаторів, фарбників, смакових та інших добавок штучного 

походження. І хоча вартість таких продуктів завищена, проте обсяги 

продажів значно збільшуються. Якщо у 2010 році екологічний ринок 

України оцінювався в 5,2 млн. грн., то станом на 2018 рік він 

перевищує 65 млн. грн. З кожним роком попит на екопродукцію та 

масштаби його виробництва паралельно підвищуються.  Більшість 

українських «органічних» підприємств розташовано в Одеській, 

Херсонській, Чернігівській, Хмельницькій, Вінницькій, 

Тернопільській, Львівській областях.  

Формування ринку екопродуктів в Україні здійснюється 

внаслідок дії внутрішніх і зовнішніх чинників. Внутрішні зумовлюють 

зростання попиту на безпечні та чисті продукти харчування із 

збільшенням рівня життя населення. Зовнішні з’явились внаслідок 

зростання світового ринку органічних продуктів харчування. Варто 

зазначити, що експерти ООН рекомендують звернути увагу на 

формування нової «зеленої» економіки, яка передбачає зростання ролі 

держави та міжнародних органів у економічному регулюванні, 

створенні умов для розвитку бізнесу на основі нових «зелених» 

технологій та екологізації індустріальних галузей господарства. 

1.Поповкін В. Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. — К.: 

Наук. думка, 1993. — 210 с. 

2.Трегобчук В. Ресурсно-екологічна складова національної 

безпеки // Економіка України. — 1999. — № 2. — С. 4—15. 

3.Руденко В. П. Природно-ресурсний потенціал України. — К.: 

Либідь, 1994.— 150 с. 

4.Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна 
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А. Ковальчук 
Науковий керівник – к.е.н., доц. О.В. Фарат  

 

КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ 

ІНТЕРНЕТ-САЙТІВ 

 

Ми живемо у світі високотехнологічного прогресу та інновацій, 

тому не дивно, що на сьогоднішній день у сучасному Інтернет - 

маркетингу  сформувалася тенденція просування сайтів саме завдяки  

контекстній рекламі.  

Даний вид реклами допомагає вирішувати багато завдань 

розвитку бізнесу, що дозволяє компаніям піднімати позиції сайту у 

пошукових системах, контактувати із потенційними клієнтами та 

підвищувати продажі певних товарів чи послуг.  

Розглянемо детальніше  що ж таке контекстна реклама і чи 

дійсно вона є  ефективною для просування інтернет - сайтів. 

Контекстна реклама – це принцип розміщення, коли реклама 

орієнтується на зміст інтернет - сторінки вручну або автоматично, 

може бути у вигляді банера чи текстового оголошення. Суть і 

особливість  контекстної реклами полягає у тому, що вона підібрана в 

залежності від вподобань та зацікавлень конкретних користувачів [1]. 

Для розміщення контекстної реклами у сучасному Інтернет – 

просторі для українського бізнесу найбільш оптимальним ресурсом є 

сервіс Google AdWords. 

Щоб створити  рекламну кампанію, яка буде ефективною, 

потрібно найперше підготувати web-сайт компанії до показу рекламної 

інформації. Тому сайт має містити  унікальну  торгову  пропозицію 

(УТП) та бути  зручним у  використанні.  Результатом  контекстної 

рекламної кампанії є вирішення двох основних задач: збільшення 

кількості продаж та підвищення  впізнавання   бренду  серед  цільової 

аудиторії. Рекламодавець  сам  призначає припустиму вартість  

переходу зацікавленого користувача на сайт, тобто рекламодавці 

повністю самі керують її вартістю і  призначають  допустимі  для  себе  

ставки  кліка  по  оголошенню. Середня вартість кліку в Google 

AdWords –0,03-0,04 $ [2] . 

CTR – це ключовий показник якості контекстного оголошення, 

котрий показує,скільки користувачів клікає на оголошення. Якщо  

контекстна  реклама  здійснюється  за  допомогою  пошукової системи,  

то  значення  цього  показника  має бути ≥6%.  Якщо  реклама 

демонструється  у  контекстно - медійній  мережі,  то цей  показник 

має знаходитися у діапазоні: 0,3% ≤ CTR ≤1%.  
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Це дозволяє збалансувати рекламну видачу і транслювати 

оголошення  різних  рекламодавців  не  тільки  за  принципом  

найбільшої  ціни,  але  і  за ступенем корисності для користувачів.    

Системи  контекстної  реклами  надають  звіти  про  

ефективність рекламної  кампанії  по  кожному  оголошенню,  кожній  

ключовій  фразі  за кожний день. Безкоштовні  системи web-аналітики  

дозволяють  проводити  аналіз  рекламної  кампанії і визначати 

прибуток та рентабельність витрат [3]. 

Для даного виду інтернет - реклами притаманні певні  переваги 

та недоліки. Звернемо увагу на основні з них. 

Переваги: інформативність (піктограми, змістові заголовки, 

пояснення і посилання, що ведуть на сайт рекламодавця) - дозволяє 

донести необхідну інформацію до потенційного клієнта;  швидке 

отримання трафіку - достатньо витратити час на налаштування 

кампанії і вже на наступний день ви отримаєте переходи на бажаний 

сайт;  точне попадання в цільового користувача; малі затрати;  

зручність  налаштувань;  щоденна аналітика та зручний формат 

сприйняття  [4] . 

Недоліки: підходить не для всіх видів бізнесу;  може коштувати 

дуже дорого, якщо мова йде про конкурентну нішу, в якій небагато 

трафіку;  30-40% рекламного  бюджету відходить при кліці;   

відсутність гарантій купівлі товари відвідувачами сайту; 

Дивлячись на переваги і недоліки, варто зауважити, що в 

більшості все залежить від цілей рекламодавця і особливостей його 

бізнесу.  Безсумнівно, контекстна реклама принесе свої плоди, і 

приплив цільової аудиторії збільшиться. Отож, можна дійти висновку, 

що даний вид реклами є одним із найефективніших засобів просування 

інтернет – сайтів , адже він сприяє залученню відвідувачів на сайт, а 

тим самим і збільшення числа продажів . 

1. Берещук М. Контекстна реклама в пошуковій і контекстно-

медійній мережі. [Онлайн]. Доступ: 

https://promodo.ua/ua/blog/kontekstna-reklama-v-poshukovij-i-kontekstno-

medijnij-merezhi.html#gref/  

2. Литовченко І.Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу: 

монографія/ І.Л. Литовченко . – К . : Наукова думка, 2008. – 196 с. 

3. Контекстна реклама в Google AdWords. [Онлайн]. Доступ: 

https://artjoker.ua/ua/uslugi/reklama-google/ 

4. Види контекстної реклами та її роль для бізнесу. [Онлайн]. 

Доступ:https://webprofit.com.ua/vydy-kontekstnoyi-reklamy-ta-yiyi-rol-

dlya-biznesu/ 
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І. Кремінець 

Науковий керівник – к.е.н. ст. викл. В.В. Косовська 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В 

УКРАЇНІ 

 

У роботі розглянуто основні тенденції та  напрями розвитку 

сфери роздрібної торгівлі, а також зазначено позитивні зміни і 

необхідність посилення державного впливу на галузь торгівлі. 

Роздрібна торгівля є однією з найважливіших складових 

економіки України. Згідно з статистичними даними протягом останніх  

років близько 40% відсотків створених підприємств основним видом 

діяльності вказували торгівлю, при цьому більшість з яких займалася 

роздрібною реалізацію товарів. У січні‒серпні 2019 р. оборот 

роздрібної торгівлі досяг 691,4 млрд. грн, що становить 109,8% 

відносно січня‒серпня 2018 р. Найбільший приріст спостерігався у 

Вінницькій (на 17,6%), Тернопільській (на 16,9%), Київській (на 

15,7%) областях та Києві (на 14,7%) [1]. Збільшення обсягів роздрібної 

торгівлі пояснюється коротко тривалістю часу від вкладання грошей в 

торговельну діяльність до отримання прибутку. Разом з тим, у галузі є 

певні проблеми, які потребують свого вирішення. 

Одним з найбільших ударів, як по економіці загалом, так і по 

роздрібній торгівлі, була інфляція національної валюти у 2014 році. Це 

досить сильно вплинуло на зниження ділової активності імпортерів, за 

рахунок підвищення цін на їх товари в гривневому еквіваленті. Разом з 

тим, на сьогодні по-різному оцінюються ревальваційні процеси щодо 

гривні, які відбуваються в Україні починаючи з червня 2019 року. 

Платоспроможність українських громадян зросла, проте зростає і ціна 

роздрібного товару, особливо на ринку продовольчих товарів. Це 

пояснюється негативними інфляційним очікуваннями власниками 

великих торгівельних мереж. Збільшення цих цін призвела до 

збільшення закупівельних цін у товаровиробника. 

Також негативним фактором є зменшення реальних доходів 

громадян протягом 2014-2019 років. З другої половини 2019 року 

відбулося незначне збільшення соціальних виплат, укріплення гривні 

протягом літа та зниження тарифів. Однак споживачі очікують сезонне 

підвищення тарифів, при цьому вже відбулось зростання цін на 

продуктові товари. Збільшення роздрібного товарообігу на 

продуктовому ринку відбувається лише за рахунок сезонної 

заготовки.. За даними дослідження ubr.ua більшість пересічних 
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українців скоротили обсяги споживання і купують товари лише за 

необхідності [2].  

Значного розвитку набув такий вид торгівельної діяльності 

як інтернет-комерція. Обсяги продажів в інтернет-магазинах щороку 

збільшуються. Основною проблемою інтернет-продажів є ускладнений 

процес повернення товарів у випадку невідповідності якості продукції, 

відсутність можливості ознайомитися з властивостями товару до його 

придбання, можливість фінансових зловживань. 

Суттєвий вплив на торговельну галузь становлять процеси, що 

відбуваються в сфері торгівлі продовольчими товарами. Поряд з 

супермаркетами функціонують невеликі магазини, з невеликими 

партіями постачання та більшою гнучкістю в ціноутворенні. Крім 

цього, розповсюдженою є стихійна торгівля на ринках, яка є 

нелегальною, через що держава втрачає на податках. До групи 

проблем у торговельній галузі слід теж віднести нелегальний ввіз-вивіз 

товарів, які також не обкладаються податками. Це призводить до 

неконкурентноспроможності офіційно діючих торговельних 

підприємств або створення нерівних конкурентних умов торгівлі. 

Щоправда протягом останніх місяців ведеться робота щодо подолання 

такої ситуації, однак не у повному обсязі. 

Отже, можна зробити такі висновки: для стабілізації темпів 

розвитку роздрібної торгівлі необхідно забезпечити стабільну 

економіку, тобто стабілізувати курс національної валюти; рівень 

заробітної плати та соціальних виплат повинен гарантувати 

громадянам їх платоспроможність; необхідно вдосконалити 

законодавство стосовно торгівлі в Інтернеті, оскільки ця галузь є дуже 

перспективною; на місцевому рівні важливо приділяти увагу торгівлі 

на ринках, при цьому максимально запобігати стихійній торгівлі; на 

державному рівні боротися з нелегальним ввозом-вивозом товарів. За 

умови виконання вищенаведених рекомендацій можна очікувати на 

пожвавлення роздрібної торгівлі у найближчій перспективі. 

1.У вересні в Україні впав оборот роздрібної торгівлі 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1831212-u-veresni-v-ukrayini-vpav-

oborot-rozdribnoyi-torgivli 

2.Важкі часи для супермаркетів: українці кинулися за 

покупками на ринки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://expres.online/archive/news/2016/03/31/180219-vazhki-chasy-

supermarketiv-ukrayinci-kynulysya-pokupkamy-rynky 

  

https://www.unn.com.ua/uk/news/1831212-u-veresni-v-ukrayini-vpav-oborot-rozdribnoyi-torgivli
https://www.unn.com.ua/uk/news/1831212-u-veresni-v-ukrayini-vpav-oborot-rozdribnoyi-torgivli
https://expres.online/archive/news/2016/03/31/180219-vazhki-chasy-supermarketiv-ukrayinci-kynulysya-pokupkamy-rynky
https://expres.online/archive/news/2016/03/31/180219-vazhki-chasy-supermarketiv-ukrayinci-kynulysya-pokupkamy-rynky


139 
 

Ю. Кузьма 

Науковий керівник – д.е.н. проф. Р.А. Слав’юк 

 

ВПЛИВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННІ  КОМПЛЕКСИ МІСТА ЛЬВОВА 

 

Львів — місто обласного підпорядкування в Україні, 

національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, 

великий промисловий центр і транспортний вузол, вважається 

столицею Галичини та Західної України. У 2009 році Львів названо 

Культурною столицею України. Місто періодично посідає передові 

місця в рейтингах туристичної та інвестиційної привабливості. 

Насправді, Львів привабливий та цікавий для туристів 

починаючи від атмосфери та культури міста до різноманітних 

ресторанно-готельних закладів і приємних цін. До того ж влітку 2019 

року Львів визнали найпопулярнішим містом в Європейському союзі 

для поїдок на вікенд. Дослідження провели британці на основі 

різноманітних платформ для пошуку житла для туристів, таких як 

Airbnb та Post Office Travel Money. Окрім того рейтинг складався і по 

вартості вікенду, відтак наше місто стало найдешевшим. 

За підсумками першого півріччя 2019 року місто відвідало 1,2 

млн туристів. Динаміка росту, порівняно з 1-им півріччям минулого 

року — 16,5%.Середнівитрати одного туриста на день проживання у 

Львові становить 77 Євро (2160 грн). Туристичний збір за перших 6 

місяців 2019 року становить 3,3 млн грн. На сьогоднішній день Львів, 

у порівняні з іншими містами України, є одним із найпривабливіших 

місць для туристів. Для бізнесменів міста лева це поштовх для 

розвитку та відкривання нових ресторанів і готелів. За статистичними 

даними у різдвяний період 2019 року (з 23.12.2018 – 10.01.2019р) Львів 

відвідала найбільша кількість туристів за історію нашого міста. 316 

026 європейців приїхали на зимовий вікенд до Львова.  До того ж, 

якщо в середньому турист витрачає 77 євро – у різдвяний період 

середня сума зростає маже до 115 євро. З кожним роком кількість 

бажаючих відвідати наше місто зростає. А це є перспективою для 

відкривання нових, цікавих для туристів, закладів. І так, як ціни у 

Львові, у порівнянні з іншими містами Європи, значно нижчі – Львів 

має можливості розвиватися і піднімати ціни за свої послуги. 

До сильних сторін розвитку туризму у Львові відносяться: 

- Зручне географічне положення 

- Транспортний вузол 
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- Визначні історичні пам’ятки (стара історична частина Львова 

занесена до світової спадщини ЮНЕСКО) 

- Багато ресторанно-готельних та розважально-відпочинкових 

закладів 

- Наявність суспільних та комерційних організацій, які можуть 

сприяти розвитку туризму 

- Значний потенціал розвитку релігійного (паломницького) 

туризму завдяки наявності великої кількості культових об’єктів різних 

віросповідань і конфесій. 

До слабких сторін відносяться: 

- Низький рівень розвитку туристично-рекреаційної 

інфраструктури 

- Недостатня розвиненість інфраструктури готельно-

туристичного комплексу міста, стан її ще не відповідає світовим 

стандартам у туризмі 

- Незадовільний стан доріг (хоча дехто львівські дороги вважає 

частиною історії) 

- Низька якість та недостатній асортимент туристичних послуг 

- Недостатність туристичної інформації як для туристів, так і 

для підприємств, що надають послуги у сфері туризму (рекламної 

продукції, інформації про область, недосконалість бази даних щодо 

туристично-рекреаційних об’єктів) 

До можливостей потрібно віднести: 

- Розвиток відпочинкової та туристичної інфраструктури 

- Наявність інвестиційних проектів розвитку зон відпочинку 

- Можливість росту ринку туристичних послуг, при 

ефективному використанні наявних туристичних ресурсів та 

інфраструктури 

Ось які є загрози: конкуренція між іншими туристичними 

містами України та Європи; занепад архітектурних пам’яток; складна 

економічна ситуація в країні. 

Отже, Львів – це перспективне місто, яке потребує інтенсивного 

розвитку, у першу чергу тому, що вже цього року в період зимових 

свят ми очікуємо на 20% більше туристів, ніж у попередньому (тобто 

близько 380000 осіб). Місту вони принесуть в середньому 43700000 

євро, 1223600000 грн. Львів’янам є над чим працювати і для кого 

старатися, а головне те, що ця галузь є справді перспективною. 

1.https://city-adm.lviv.ua/news/tourism/270389-za-pershe-

pivrichchia-kilkist-turystiv-u-lvovi-zrosla-na-16-5protsent 

2.http://tourlib.net/statti_ukr/pavlish.htm 

 



141 
 

А. Лабик 

Науковий керівник – д.е.н., проф. С.В. Князь 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

В Україні вибір стратегічних орієнтирів розвитку фінансового 

сектору часто відбуваються без об’єктивної оцінки наслідків 

запровадження економічних перетворень і забезпечення ефективності 

функціонування фінансового сектору. Так, НБУ запровадивши 

систему оцінки фінансової стійкості й запобігання фінансовим кризам 

кілька років тому (мікропруденційний аналіз банківської системи, 

аналіз макроекономічних процесів тощо), досі немає досконалої 

координації й узагальнення результатів діяльності усіх сегментів 

фінансового сектору, що істотно знижує ефективність прийнятих 

рішень щодо регулювання їх діяльності. Світова економічна криза 

виявила слабкі місця розвитку вітчизняної економіки загалом, та 

фінансового сектору зокрема, що актуалізує напрацювання 

теоретичних, правових і адміністративно-організаційних механізмів 

регулювання стану фінансового сектору та упередження загрози його 

фінансової стабільності. Активізація комплексних досліджень до 

визначення поточного стану фінансового сектору та розробка системи 

заходів для убезпечення від фінансових криз, а також розробка 

методології аналізу та оцінювання ефективності стратегії розвитку 

вітчизняного фінансового сектору є актуальною науковою та 

практичною проблемою. Незважаючи на значний розвиток економіко-

математичного інструментарію, більшість класичних моделей 

характеризуються врахуванням лише впливу окремих факторів на 

показники діяльності фінансових інституцій, нівелюючи при цьому 

взаємозв’язки між факторами та ефективністю. Варто зазначити, що 

існує безліч інших технологій оцінювання економічної ефективності 

стратегії розвитку фінансового сектору, зокрема: інформаційні, 

інтелектуальні, інтерактивні, експертні, статистичні, стабільні та 

гнучкі технології. На сьогодні визначення стратегічних цілей та 

економічне оцінювання ефективності стратегії розвитку вітчизняного 

фінансового сектору потребує пошуку та реалізації об’єктивних 

способів визначення рівня успішного функціонування як окремого 

суб’єкта фінансової діяльності, так і фінансового сектору загалом.  

Оскільки оцінка економічної ефективності стратегії розвитку 

фінансового сектору передбачає аналіз системи якісних характеристик 

і кількісних показників, то розробка такої системи вимагає виявлення 
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критеріїв, які б адекватно відображали всі сторони діяльності як 

фінансового сектору загалом, так і окремих його сегментів.  

 

А. Линник  

Науковий керівник – асп.  В.М. Мацук 

 

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Науковці до оцінювання підходять з позиції різних підходів – 

кількісного, якісного, системного, динамічного, функціонального  

тощо. Часто застосовувані для оцінювання тих чи інших об’єктів два і 

більше наукових підходів комбінуються, наприклад, кількісний і 

якісний, якісний і системний, системний,  кількісний і функціональний 

тощо. Вибір підходу до оцінювання конкретних процесів і явищ, які 

характеризують розвиток суб’єкта підприємництва перебуває у 

залежності від цілей оцінювання, тобто від інформаційних потреб 

аналітика.  

Вони можуть полягати в необхідності отримання відомостей 

про:  фінансовий стан підприємства; рівень інвестиційної 

привабливості підприємства; рівень автономності активів 

підприємства; рівня безпеки системи управління підприємством; 

інтелектуальний потенціал підприємства; рівень 

конкурентоспроможності продукції підприємства; характер динаміки 

отримання фінансових результатів діяльності (в даному випадку 

йдеться про позитивну або негативну тенденцію для кожного 

показника зокрема, а також про стійкість динаміки) тощо. 

Вибір суб’єктом підприємництва на ринку харчових продуктів 

об’єктів, критеріїв, методів і підходів до оцінювання відбувається не 

лише на основі ідентифікованих потреб чи виявлених ініціатив, а 

також під впливом спеціалізації підприємства. У табл. 1 наведено 

класифікацію суб’єктів підприємництва за видом їхньої спеціалізації.  

Врахування спеціалізації при формуванні збалансованої 

системи оцінювання діяльності суб’єктів підприємництва на ринку 

харчових продуктів необхідна з огляду на об’єктивні обставини, а саме 

наявність нормативних критеріїв щодо значень конкретних показників, 

а також правил і  вимог виписаних чинним законодавством і діючими 

стандартами якості.   

Побудова збалансованої системи оцінювання діяльності 

суб’єктів підприємництва на ринку харчових продуктів має бути 
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орієнтована на те, щоб при виконанні усіх нормативно-правових умов 

підприємство було економічно ефективним. 

 

Таблиця 1 

Класифікація суб’єктів підприємництва за видом їхньої 

спеціалізації на ринку харчових продуктів 

Класифікаційні 

ознаки 
Види спеціалізації 

За типом 

потужностей 
 суб’єкти підприємництва з  потужностями, 

які провадять діяльність із харчовими продуктами, 

у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного 

походження (крім малих потужностей); 

 суб’єкти підприємництва з  потужностями, 

які провадять діяльність із харчовими продуктами, 

у складі яких відсутні необроблені інгредієнти 

тваринного походження (крім малих потужностей); 

 суб’єкти підприємництва з  малими 

потужностями, які постачають продукцію 

кінцевому споживачу, з кількістю робочого 

персоналу до 10 осіб та з площею до 400 кв. м, або 

ті потужності, які не постачають продукцію і 

мають персоналу до 5 осіб 

За видом 

харчової 

продукції  

 суб’єкти підприємництва, характер 

діяльності яких пов'язаний з одним видом харчової 

продукції; 

 суб’єкти підприємництва, характер 

діяльності яких пов'язаний більше як з одним 

видом харчової продукції 

 

Таке балансування між очікуваними значеннями економічних 

показників і показників безпечності та якості розглядається у 

дисертації як запорука конкурентоспроможності суб’єктів 

підприємництва на ринку харчових продуктів. 

1.Мацук В. М. Князь С. В., 2019.а.  Аналізування методів 

оцінювання ефективності діяльності суб’єктів підприємництва на 

ринку харчових продуктів. Сучасний рух науки: V Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція, Україна, Дніпро, 7–8 

лютого 2019., Дніпро. 
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А. Лисенко 

Науковий керівник – д.е.н, проф. Р.А. Слав'юк 

 

МОТИВАЦІЯ ТОРГОВИХ АГЕНТІВ РИНКУ МОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ 

ВИРОБНИКІВ 

 

Ринок молока і молокопродуктів має специфічні особливості, 

пов'язані з властивістю продукції. Це - широкий асортимент продукції 

(різні види цільномолочної і кисломолочної продукції, сири, сметана, 

масло); універсальний характер використання (молочна сировина, 

молочні продукти первинної переробки, молочні продукти глибокої 

переробки); малотранспортабельність і непридатність для тривалого 

зберігання багатьох видів продукції; сезонні коливання надходження 

сировини, що впливають на нерівномірність завантаження виробничих 

потужностей молокопереробних заводів, зниження продуктивності 

праці, додаткові витрати на зберігання запасів сировини та готової 

продукції; наявність відходів при переробці молока, що потребує 

комплексної його переробки.  

Специфіка ринку молока і молокопродуктів пов'язана також з 

великою часткою ринкових агентів на первинному ринку 

(сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, 

особисті господарства населення), необхідністю забезпечення 

стабільного ринку збуту для товаровиробників протягом всього року 

та гарантованого надходження сировини на переробні підприємства і 

безперебійного забезпечення населення молочними продуктами 

щоденного попиту. [1] 

Мотивація торгових агентів на ринку молочної продукції – це 

складний процес, Тому що збільшення їхніх продаж може привести до 

збільшення відсотку протермінованого продукту. Тому мотивувати 

торгових агентів треба не лише за один показник, а саме за збільшення 

обсягів, а і водночас зменшення відсотку повернення продукції від 

торгової точки.  

Потрібно дати зрозуміти торговому агенту, що якщо споживач 

купує лише кілограм цільномолочної продукції певного виробника то 

його продукція протермінується.  Для того щоб зменшити відсоток 

повернення потрібно правильно робити замовлення з торговою 

точкою, не надавати продукцію якої є багато, тільки у випадку якщо 

торговий агент знає що на даній торговій точці є прихильники його 

торгової марки.  
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В свою чергу торгові агенти борються з конкурентами власною 

комунікацією, акціями ( десять плюс один), продавець може розцінити 

одинадцять продуктів або ж один забрати для власних потреб, що 

мотивує продати десять штук, така акція для розрубної торгівлі є 

набагато ефективніша ніж десяти відсоткова знижка. Також у даній 

дистриб’юції відіграє важливу роль логістика, яка має бути вчасна та 

якісна. За наших умов ТМ Яготинське виготовляється в Київській 

області в м. Яготин.  

Коли термін реалізації продукту від 7 діб, а логістика до Львова 

триває як мінімум один день, а у випадку коли продукція 

виготовляється на лінії раз у два дні – то приїзджає до Львова за 

мінусом 2 дні, а відправляється на торгову точку мінус 3-4 дні. 

Виходить що у магазині роздрібної торгівлі продукт привозять вже з 

половиною терміну. З даної інформації ми розуміємо, що торговому 

агенту вигідніше реалізовувати довготривалий продукт, але він в свою 

черго є дорогим на ринку, особливо на ринку Львівської області, так як 

у нас присутні польські товари, які є набагато дешевші. 

Мотивація торгових агентів має мати як мінімум два значення – 

це відсоток від реалізованої продукції, а також потрібно визначити 

допустимий відсоток поверненої продукції від торгової точки, який не 

має перевищувати. Цей відсоток по Київській області коливається від 

1,5%  до 3% на території де ця торгова марка є домашньою. 

 Для дистрибуції у різних регіонах цей відсоток коливається від 

5 до 7 відсотків, що несе для дистрибуції збитки у недоотриманні 

прибутку.  

1. Кудлай В.Г. Ринок молока і молокопродуктів: стан, тенденції 

та перспективи розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. Наук: спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» 

/ В. Г. Кудлай. - К., 2004. - 20 с. 

2. Лисенко А.М. Маркетингова система виробництва та 

реалізації молокопродукції /А. М. Лисенко // Економіка АПК. - 2009. - 

№6. - С. 62-66. 

3. Чабан Г.В. Молочна промисловість: стан, проблеми і 

перспективи // Економіка АПК. - 2003. - № 5. - с. 51-56. 
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Л. Легуша  

Науковий керівник – д.е.н., проф. С.В. Князь 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ЧИННИХ ПРОГРАМ ЄБРР 

 

Програми ЄБРР, що спрямовані на розвиток підприємництва це: 

- Cosme - загальноєвропейська програма для малого та 

середнього бізнесу; 

- EU4Business - ініціатива європейського союзу щодо підтримки 

МСП країнах східного партнерства; 

- Європейська мережа для пошуку партнерів- Enterprise Europe 

Network — EEN; 

- Європейська платформа кластерної співпраці. 

Розглянемо розвиток підприємництва на прикладі ініціативи 

EU4Business. 

Ініціатива підтримала 21 проект в Україні з моменту його 

створення. За період 2009-2018 р. виконано 4 проекти та 17 активних 

проектів на суму майже 150 млн. євро. 

У межах чотирьох напрямків, що охоплюють  проекти, 10 

створено -  щоб покращити доступ до фінансування, 4 – для зміцнення 

політики та нормативно-правової бази, 4 - для вдосконалення бази 

знань та ділових навичок та 3 проекти з метою покращення доступу до 

ринків.  

Табл. 1 ілюструє розподіл проектів за показниками. 

Поточні проекти забезпечують покращений доступ для 

фінансування та нових ринків,адаптації DCFTA та підтримку 

впровадження МСП, навчання і консультаційні послуги для малого 

бізнесу, в тому числі шляхом створення 15 Центрів підтримки бізнесу. 

Україна залишається найбільшою країною-приймачем та її доступ 

до програм фінансування становить 65 відсотків від загального внеску. 

Отже, станом на кінець 2016 року в Україні налічувалося 

близько 305 598 МСП. Ці МСП суттєво сприяють збільшенню робочих 

місця  із загальною кількістю 4214500 працівників у 2016 році.  

На малих підприємствах працює майже 38% працівників 

малого та середнього бізнесу у 2016 році, а на середніх підприємствах 

- 2622800 осіб, що становить 45,2% від  усіх підприємств . 

 Як малі, так і середні підприємства займаються оптовою та 

роздрібною торгівлею, а також ремонтом автомобілів та інших 

транспортних засобів.  
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До основних видів діяльності малого підприємства належать: 

сільське господарство, лісове господарство. 

З іншого боку, середні підприємства займаються видобувною 

та переробною промисловістю, електроенергія, газо- та 

водопостачання.  

Цікаво зазначити, що МСП не наймають рівну кількість 

чоловіків і жінок. А саме, статистика свідчить, що 3/4 працівників 

МСП - чоловіки, в той час як лише 1/4 з них – жінки. 

Таблиця 1 

Статистика МСП в Україні станом на 31 грудня 2016 року 

Показник 
Малий 

бізнес 
Середній бізнес 

Кількість 

підприємств 
291,154 14,832 

Працівники 

1 591 700 осіб, 

основна частина 

займається оптовою 

торгівлею - 350 500 

працівників. 

2622 800 осіб, що 

становить 45,2% від 

загальної кількості. 

Основна частина  залучена 

до процесу виробництва  

- 1117 800 осіб;  

щодо сільського 

господарства 

 - 359 000 працівників. 

Оборот 1,177,391.1 млн грн. 2,668,698.2 млн грн. 

% від загального 

обороту всіх 

зареєстрованих 

підприємств 

18.9 42.8 

Підсумовуючи можна зазначити, шо чинні програми  ЄБРР  

спрямовані на покращення бізнес-середовища в країні, полегшують 

отримання фінансування та забезпечують навчання для малого і 

середнього підприємництва, а також отримують технічну підтримку 

щодо узгодження зі стандартами ЄС, що дозволить їм збільшувати 

експорт та отримувати вигоду від угоди про вільну торгівлю між 

Україною та ЄС. 

  



148 
 

Ю. Мігей 

Науковий керівник – д.е.н., проф. С.В. Князь 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

Фінансова криза в Україні, загостривши низку структурних 

проблем у фінансовому секторі вітчизняної економіки, вимагає 

прискорення реалізації економічних реформ, спрямованих на 

стимулювання внутрішнього попиту і формування дієвого 

внутрішнього ринку, що визначено Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС. У таких умовах актуалізується нагальна потреба 

розробити й обґрунтувати основні засади стратегії розвитку 

фінансового сектору України. Формування державної політики 

загалом, або в тій чи іншій сфері відображається у створених 

відповідних офіційних документах – доктринах, концепціях, 

стратегіях, програмах, планах тощо, які повинні бути чітко дотримані 

при безпосередній реалізації завдань державної політики та досягненні 

поставленої мети. Розроблення вищезгаданих офіційних документів 

відбувається в контексті державного стратегічного планування.  

Сьогодні відсутня цілісна система державного стратегічного 

планування (характерна неузгодженість між різними стратегічними та 

плановими документами; відсутність чіткого зв'язку між плановими 

документами і бюджетом; відсутність єдиного підходу до планування, 

невизначеність статусу деяких стратегічних документів, політичних і 

юридичних наслідків їх невиконання; неефективна система 

оцінювання державної політики та відсутність відповідальності за 

прийняття неефективних управлінських рішень), як наслідок прийняті 

стратегічні документи не виконуються, а дії уряду та окремих 

міністерств мають хаотичний та неузгоджений характер (значна 

частина яких продиктовані тимчасовими економічними чи 

соціальними викликами, політичною доцільністю або корпоративними 

інтересами окремих владних груп). 

Таким чином, невирішеним залишається питання, якою має 

бути система державного стратегічного планування, щоб стимулювати 

усі урядові структури до узгоджених дій у напрямі реалізації 

стратегічних пріоритетів, одним з яких є забезпечення стійкості та 

надійності фінансового сектору України.  
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Д. Мороз  

Науковий керівник – асп. В.М. Мацук 

 

ОЦІНЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ОСОБЛИВОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Прийняття рішень у підприємництві часто реалізується в умовах 

недостатнього обсягу достовірної інформації, що потребує 

формування системи інформаційного забезпечення, яка дозволятиме 

не тільки акумулювати та обробляти дані, а й також доповнювати їх 

ймовірними припущеннями, сформованими на основі 

ретроспективного та перспективного аналізу.  

При статистичному аналізі діяльності підприємств харчової 

промисловості, можливим є використовувати дві групи методів: 

методи, орієнтовані на дослідження рівня відхилення динамічного 

ряду від випадкової величини; методи, які базуються на регресії, що 

дозволяє провести емпіричний та перспективний аналіз, а також 

дослідити рівень залежності факторів внутрішнього середовища від 

факторів зовнішнього. Перша група методів базується на врахуванні 

дисперсії. Це дає змогу виявити рівень нестабільності динаміки 

досліджуваного процесу або явища. Такий аналіз також є важливим 

при виявленні аномальних періодів у динаміці досліджуваних 

показників, оскільки на його основі можливим є виявити екстремальні 

відхилення дисперсії від її середнього значення за певний період.  

У практиці наукових досліджень для ідентифікування суттєвого 

відхилення використовується група із трьох критеріїв: «2 сигма», «3 

сигма» та «6 сигма». Вибір між досліджуваними критеріями слід 

здійснювати з урахуванням ситуаційного підходу, оскільки кожне 

підприємство є унікальним і потребує індивідуальних рішень.  

Проте, виявити відхилення у «6 сигма», за умови що масив 

даних складається із сотень спостережень за випадковою величиною 

майже не можливо, проте цілком ймовірним є виявлення «2 сигма», 

при умові, що аномальні значення існують. Вибір між критеріями 

передбачає правило: кількість сигма відповідає порядку величини 

індексу останнього спостереження за випадковою величиною.  

Вибір між критеріями слід здійснювати на основі кількості 

спостережень за випадковою величиною. За умови коли виявлено 

відхилення із вищенаведеним критерієм, можна прийняти такі 

висновки: 1) динаміка досліджуваного процесу або явища 

характеризується впливом інших не врахованих чинників. Для 

прикладу, при дослідженні динаміки попиту на певну продукцію, 
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виявлення такого відхилення може свідчити про зміну структури 

попиту, та доцільність зміни маркетингової стратегії; 2) високий 

рівень відхилення за певний період часу говорить про те, що наявний 

можливий критерій для класифікації стану певного явища або процесу. 

Для прикладу, при дослідженні ринків, на основі відхилення «n-

сигма», можливим є виявити сезонний характер зміни попиту на певні 

товари або послуги; 3) періодичне досягнення певного значення «n-

сигма» може свідчити про наявність «пам’яті» досліджуваного 

динамічного ряду. Це говорить про те, що при реалізації 

перспективного аналізу, доцільним є враховувати значення за 

попередні часові періоди.  

Явище зміни дисперсії для динамічного ряду у часі часто має 

місце в економіці, оскільки предметом її вивчення виступає поведінка 

рефлективних процесів, учасниками яких виступають ірраціонально 

мислячі суб’єкти, котрі при побудові прогнозу часто використовують 

значення минулих періодів, які характеризуються певним рівнем 

емоційності, та діяльність яких не завжди має раціональне пояснення. 

Тому у практиці статистичного аналізу фінансових ринків часто 

використовують моделі ARCH або їх узагальнену версію GARCH, на 

основі яких можливим є дослідити тенденцію зміни дисперсії та 

прогнозувати її значення у майбутньому. Недоліком цих моделей є те, 

що вони базуються на інформації у формі числових рядів. Тому варто 

розуміти, що модель може вважатись адекватною лише тоді, коли вона 

спирається на великий масив даних. Тому збір даних та їх повторне 

врахування не повинен припинятись. Чим більші масиви даних тим 

більш точними є відповідні економіко-математичні моделі.  

Отже, інформаційне забезпечення підприємств повинно 

складатись із трьох головних складових - система збору даних, аналізу 

та прийняття рішень. Перша складова включатиме автоматизовану і не 

автоматизовану систему акумулюваня даних, на основі яких 

відстежуватиметься як інформація, що може бути представлена у 

формі динамічного ряду, так і загальні відомості фундаментального 

характеру. Друга складова включатиме статистичний аналіз та 

експертне опитування в залежності від того, на який період 

здійснюється планування. 

1. Мацук В. М., Князь С. В., Семенчук І. І., 2019а. Аналізування 

інформаційного забезпечення діяльності суб'єктів підприємництва на 

ринку харчових продуктів. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й 

оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, 

практичні та освітянські аспекти: ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція, Україна, Дніпро, 28–29 березня 2019, Дніпро. 
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О. Одинець  

Науковий керівник – асп. В.М. Мацук 

 

ВИХІДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ 

СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

  

Формування системи оцінювання підприємств на ринку 

харчових продуктів, яка б передбачала балансування між очікуваними 

значеннями економічних показників суб’єктів господарювання і 

показників безпечності та якості харчових продуктів, які є об’єктом 

виробництва, зберігання, транспортування, а також предметом торгівлі 

вимагає дотримання кількох груп принципів, а саме принципів 

економічної ефективності, принципів системи НАССР і принципів, 

власне формування самої системи оцінювання. 

При побудові збалансованої системи оцінювання підприємств 

на ринку харчових продуктів пріоритетними принципами економічної 

ефективності є такі як: раціональність формування витрат; досягнення 

позитивної стійкої динаміки зміни прибутку і рентабельності активів; 

забезпечення перманентної фінансової стійкості підприємств. 

Наступною групою принципів формування збалансованої 

системи оцінювання підприємства на ринку харчових продуктів є 

системи НАССР.  

До цієї групи належать такі  принципи як: 

 проведення аналізу небезпечних чинників; 

 визначення критичних точок контролю або керування 

(КТК); 

 встановлення критичної межі (меж); 

 встановлення системи моніторингу КТК; 

 встановлення коригувальних дій; 

 встановлення процедур перевірки для упевненості, що 

система НАССР працює ефективно; 

 документування всіх процедур та записів, що мають 

відношення до цих принципів та їх застосування. 

Вищенаведені принципи визначені у томі 1А Кодексу 

Аліментаріус.  

Загалом методичні вказівки Кодексу поділяються на дві 

категорії: принципи, якими визначається політика в певних ключових 

областях; методичні вказівки щодо тлумачення цих принципів або 

щодо тлумачення положень загальних стандартів Кодексу. 
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Щодо принципів формування збалансованої системи 

оцінювання підприємства на ринку харчових продуктів, то, за 

результатами проведених нами досліджень серед них слід виокремити 

такі, як: 

 принцип необхідності урахування нестабільності, 

динамічності умовах зовнішнього середовища; 

 принцип необхідності урахування ірраціональності 

мислення підприємства; 

 принцип критеріальності і параметризації системи. 

Комплекс виділених принципів складає базову, концептуальну 

основу формування збалансованої системи оцінювання підприємства 

на ринку харчових продуктів.  

Недотримання будь-якої з його компонентів призводить до 

однобокого, полівекторного оцінювання діяльності підприємства, що 

знижує рівень його інформативності і значущості в обґрунтуванні 

прийняття коригувальних управлінських рішень стратегічного, 

тактичного і оперативного характеру. 

1. Мацук В. М., Князь С. В., Красілич І. О., Прохоренко В. П., 

2018 а. Критерії збалансованого оцінювання ефективності фінансових 

підприємницьких структур. Ефективна економіка,  № 11 

2. Мацук В. М.,  Яворська Н. П., 2017а. Економічна діагностика 

як елемент системи управління діяльністю торговельного 

підприємства. Національний університет «Львівська політехніка», 

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту 

підприємства: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 

Україна, Львів, 27–28 квітня 2017, Львів: Видавництво Львівської 

політехніки. 

3. Мацук В. М. Князь С. В., 2019.а.  Аналізування методів 

оцінювання ефективності діяльності суб’єктів підприємництва на 

ринку харчових продуктів. Сучасний рух науки: V Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція, Україна, Дніпро, 7–8 лютого 

2019., Дніпро. 
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О. Олішевська 

Науковий керівник  – к.е.н.,  доц. Т.І. Данько 

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ПЛАСТИКОВОГО ПОСУДУ 

 

У сучасному світі екологічні проблеми, забруднення Світового 

океану, атмосфери і навколишнього середовища в загальному стають 

все більш актуальними. Щодня людство використовує практичну та 

недорогу пластикову упаковку, після застосування якої викидають її в 

смітник, навіть не сортуючи її. Це призводить до глобальних проблем 

та засмічення планети. Проте проблема не лише в покупцях, які 

купують пластикову тару, а й в виробниках, які її виготовляють. 

Основна ціль виробників пластикового посуду, пляшок, упаковок, 

пакетів та інших товарів - випускати дешеву та зручну продукцію, аби 

кожен зміг дозволити собі її купувати, але навколишнє середовище з 

кожним днем забруднюється все більше і більше.  

На сьогодні така проблема вважається екологічною 

катастрофою, тому закордонні виробники продукції здійснюють 

вторинну переробку відходів свого виробництва та виготовляють 

товари з уже переробленої сировини. У Західній Європі таке 

виробництво підтримується державою. У Німеччині сміттєпереробні 

компанії отримують субсидії, у Фінляндії пропонують урядові 

безвідсоткові позики на 15 років на розвиток бізнесу. 

В Україні бізнес по утилізації є не таким поширеним за рядом 

причин: держава не надає повної законодавчої бази, яка б стимулювала 

розвиток такого виробництва; не створені повноцінні умови для 

сортування та повноцінної утилізації відходів, тим більше для 

розробки товарів з вторинної сировини. Однак  в Україні існують 

підприємства, що здійснює вторинну переробку відходів свого 

виробництва. Однією з таких компаній є «Оболонь», що переробляє 

ПЕТ. Така процедура складається з декількох етапів: подрібнення 

використаного пластику на так званий «флекс» - сировину для 

подальшого виготовлення пластикових товарів та налагодження 

виробництва кінцевих продуктів з вторинного ПЕТ. З такої сировини 

виготовляють пакувальні матеріали, плівку, пляшки, ящики, 

пластикові стільці. Таким чином, виготовлення пластикових продуктів 

з вторинної сировини є актуальним рішенням для великих 

підприємств. Цим компанії можуть підвищити свою позицію на ринку 

та збільшити конкурентоспроможність, що призведе до збільшення 

продажів продукції. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, СТІЙКОЇ ДО 

ОПОРУ ЗМІНАМ У КОРПОРАЦІЇ 

 

Під час необхідності прийняття креативних та інноваційних 

рішень має місце певна парадоксальність системи управління 

корпорацією. Парадокс полягає у тому, що, з одного боку, система 

управління корпорацією є відкритою системою, а тому, безумовно, її 

ефективність вимірюється раціональністю реагування на виклики 

зовнішнього середовища.  

З іншого боку, компоненти системи управління корпорацією 

створюють спротив змінам, що виникають ззовні. Це відбувається 

незважаючи на те, що працівники корпорації  можуть усвідомлювати, 

що відсутність змін неминуче призведе до негативних тенденцій у 

майбутньому. Нами запропоновано модель системи корпоративного 

управління, яка б була стійкою до опору, викликаного потребою змін. 

З одного боку, зовнішні виклики, ринкові явища і тенденції 

спонукають до інновацій, а отже до змін, нових інвестицій та 

прийняття ризиків.  

З іншого боку, ризики, пов’язані із інвестиціями потребують 

відповідальності за результативність ініційованих інновації. Вивчення 

практики корпоративного управління дозволяє стверджувати, що часто 

в системах управління корпораціями інноваційні рішення пропонують 

окремі ініціативні менеджери або невеликі, креативно налаштовані, 

неформальні групи керівників.  

У свою чергу, більшість менеджерів, незалежно від рівня 

управління, до інновацій ставляться стримано. Виникає ситуація, за 

якої пасивна більшість протистоїть креативній меншості. Це типова 

ситуація, яка спостерігається в багатьох корпораціях. Зазвичай, 

спротив змінам в корпораціях обґрунтовується невизначеністю 

майбутнього і високими витратами.  

Як наслідок, виникає певний корпоративний конфлікт, який 

здебільшого розв’язується на основі інструментів корпоративної 

культури, а саме існуючих правил, процедур і традицій, які в одних 

випадках, призводять до інноваційного розвитку корпорацій, а в інших 

до креативної пасивності і появи депресивних тенденцій. 

Корпоративна культура не гарантує об’єктивності розв’язання 

проблеми по суті, але є засобом розгляду і обговорення проблеми, що 
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важливо з точки зору налагодження конструктивних комунікацій між 

різними групами у корпорації.  

Незважаючи на певну конфліктність різних груп у колективі 

корпорації позитивним є те, що в процесі обговорення можливих 

інноваційних ідей конфліктуючі сторони беруть на себе 

відповідальність за схвалювані рішення, що позитивно мало б 

впливати на рівень корпоративної безпеки і репутації. У науковій 

літературі досить багато уваги присвячено проблемі опору працівників 

корпорацій змінам.  

За результатами огляду і критичного аналізу позицій різних 

авторів можна виділити кілька основних аспектів цієї проблеми, які 

найбільше висвітлені у науковій літературі: причини опору змінам; 

обґрунтування необхідності змін; методи зниження пору змінам і 

динаміка опору змінам. 

Більшість досліджень цієї проблеми, як правило, базуються на 

експертних дослідженнях. А тому наведені дослідження, в значній 

мірі, є відображенням ситуативного досвіду конкретних компаній. 

Доцільним є вироблення науково-обґрунтованого, універсального 

підходу до розв’язання проблеми спротиву змінам і ринковим 

викликам в системі корпоративного управління. 

У даному випадку необхідною є формалізація таких 

компонентів системи корпоративного управління як: керуюча і 

керована підсистеми управління; а також про такі процеси управління, 

як формування цілей корпорації, процес моніторингу та аналітичної 

обробки управлінської інформації, процес розроблення організаційних 

змін і прийняття інноваційних рішень.  

Формалізувавши ці компоненти корпоративного управління та 

управлінські процеси можливим буде побудувати модель системи 

корпоративного управління, яка б була стійкою до опору, викликаного 

потребою змін. 

1. Alannah E. Rafferty, Nerina L. Jimmieson, 2016, Subjective 

Perceptions of Organizational Change and Employee Resistance to Change: 

Direct and Mediated Relationships with Employee Well‐being. British 

Journal of Management, 4, 248-264,  https://doi.org/10.1111/1467-

8551.12200 

2. Alfons van Marrewijk, 2018, Digging for Change: Change and 

Resistance in Interorganizational Projects in the Utilities Sector. Project 

Management Journal, 49 (3), 34-45. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ  

 

Електронна торгівля є базовою основою мережевої економіки, 

що наповнює її економічним змістом, як процес «здійснення бізнес-

комунікацій і трансакцій в мережах і через комп'ютери або як 

покупку/продаж товарів і послуг і передачу грошових коштів за 

допомогою цифрових комунікацій» [1,2]. 
Ефективність систем електронної торгівлі визначає ступінь 

відповідності комерційних потреб її суб'єктів, використовуваних в ній 

технологій, підходів, моделей і правил. 

Для оцінки різних сторін застосування систем електронної 

торгівлі виділяють відповідні критерії ефективності, з тим, щоб по 

кожному з них можна було б надалі проводити оцінку і відповідно до 

неї вживати необхідних заходів щодо коригування, розвитку і 

вдосконалення реалізованої програми. Це призводить до необхідності 

розглядати соціальні напрямки оцінки ефективності окрім  

економічних, організаційних і маркетингових [3]. 

З урахуванням специфіки функціонування торговельних 

підприємств в мережі Інтернет, соціальна ефективність електронної 

торгівлі проявляється в підвищенні праці менеджера по роботі з 

відвідувачами магазину, розширенні клієнтської бази за рахунок 

надання відвідувачам можливості отримання будь-якої інформації 

щодо послуг магазину, зменшенні витрат часу на пошук необхідного 

товару на сайті і на повне завершення покупки, підвищенні рівня 

сервісу, поліпшенні іміджу, зниженні ймовірності появи помилкової 

інформації в базах даних. 

Соціальні аспекти ефективності електронної торгівлі 

проявляються в досягненні успішного просування товарів в соціальних 

мережах за допомогою SMM (social media marketing), як громадської 

медіа оптимізації або оптимізації під соціальні медіа (полягає в роботі 

на особистому сайті з підготовки до залучення користувачів з різних 

соціальних мереж) та SMM (social media marketing) - соціальний медіа 

маркетинг або маркетинг в соціальних медіа (роботою на інших сайтах 

або спеціально створених своїх, в кожній із соціальних мереж, на 

форумах і блогах, в будь-якому з місць спілкування користувачів 

Інтернету, а також на сервісах миттєвих повідомлень) [4].  
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SMM  та SMM містить створення своєї тематичної групи та її 

подальше просування; залучення нових учасників до групи; 

інформування учасників про події компанії; підтримка інтересу до 

групи через розміщення контенту, запрошення до різних подій 

учасників мережі тощо. 

Окрім вказаних аспектів прояву соціальної ефективності 

електронної  торгівлі слід відзначити програми лояльності на основі 

покупок її учасників, що дозволяє здійснити персоналізований облік 

покупок та персоналізовані пропозиції учасникам системи лояльності.  

Підприємство електронної торгівлі може фіксувати рівень 

лояльності (збільшення чи зменшення покупок, їх частота та сума 

покупок) і прогнозувати збут (загальний, персоналізований, не 

персоналізований). Одною з форм соціальної ефективності 

електронної торгівлі є  перспективна технологія Data Mining, метою 

застосування якої є орієнтація на лояльних споживачів та збільшення 

об’ємів продаж.  Результат застосування Data Mining в електронній 

торгівлі - збільшення об’ємів продаж за рахунок додаткових 

пропозицій при покупці пов’язаних товарів і структури каталогу, яка 

сформована під покупців [4]. 

В результаті слід зробити висновок, що соціальна ефективність 

електронної торгівлі (на прикладі Інтернет-магазину) визначається за 

такими основними критеріями: актуальність інформації про наявність 

товару на складі та його ціну, зручна навігація та пошук товарів, опис 

товару на вимогу, можливості комунікації клієнтів з представниками, 

зручність та швидкість замовлення (не заповнюючи десятки полів та 

форм мати можливість продовжити процес замовлення товару та 

редагувати замовлення), споживач повинен мати варіативність вибору 

доставки та оплати. Соціально-орієнтований Інтернет-магазин дає 

гарантії на товар та завжди захищає інтереси споживача. 

1. Закон України «Про електронну комерцію» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 

2. Воронов, В.И. Електронна комерція і економіка. / В.И. 

Воронов, В.А. Лазарєв, А.Ю. Шульга [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://abc.vvsu.ru/Books/m_elkom/default.asp 

3. Крутова А. Проблеми аналізу економічної ефективності 

електронної комерції // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 5. – С. 107-119.  

4. Маліцька Г. Г., Мельник О. І. Особливості електронної 
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http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6731 (дата звернення: 

13.10.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.74 
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ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО 

РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

Розвинена інфраструктура є важливою умовою розвитку 

ринкової економіки, одним з елементів якої є біржі. Біржовий ринок – 

це ринок, який, обслуговуючи потреби товарних та фінансових ринків, 

являє собою ефективно діючий центр прозорого ціноутворення 

відповідних товарних та фінансових інструментів. 

Важко переоцінити важливість біржового ринку у 

функціонуванні світової ринкової економіки. Біржі давно стали 

індикатором стану економіки країни. Вони відображають усі 

економічні процеси в країні і, таким чином, визначають рівень 

конкурентоспроможності економіки країни. 

Фондовий ринок України знаходиться на етапі свого 

становлення та значно відстає в розвитку фондових майданчиків 

промислово розвинених країн. Проте є ряд проблем, які вимагають 

вирішення для формування високоліквідного та достатньо 

капіталізованого біржового фондового ринку. Це говорить про 

актуальність дослідження сучасних умов, особливостей та тенденцій 

розвитку біржової фондової торгівлі та інфраструктури України [2]. 

За даними ПФТС, протягом 2018 року відбулося зростання 

індексу ПФТС. Проте продажі цінних паперів в грудні призвели до 

зменшення його річного значення – фактичне зростання індексу ПФТС 

за підсумками усього року склало 75,3% (піднявшись до позначки 

552,27 пунктів). 

Потрібно зазначити, що в індексний кошик ПФТС сьогодні 

входять 7 компаній: Донбасенерго, Центроенерго, Крюківський 

вагонобудівний завод, Мотор Січ, Райффайзен банк Аваль, Укрнафта, 

Укртелеком. Саме порівнянням ціни на акції цих провідних компаній і 

визначається показник, який в комплексі характеризує попит на 

фінансові активи, що обертаються в конкретний момент на ринку. 

Нинішній ―плюс‖ у десятки відсотків означає, що попит на цінні 

папери на ринку був надзвичайно високий, і вони інтенсивно зростали 

в ціні після періоду глибокого падіння в 2015-2016 рр. 

За даними ПФТС, позитивний результат був досягнутий 

насамперед завдяки стрімкому зростанню вартості акцій АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» (+169%), ПАТ «Донбасенерго» (+145%) та 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (+96%). Стриманішу 
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динаміку продемонстрували акції ПАТ «Центренерго» (+14%), ПАТ 

«Укрнафта» (+12%). При цьому вартість цінних паперів АТ 

«Турбоатом» взагалі впала на 4,65% (рис.1). 

 
Рис. 1. Динаміка ПФТС на фондових біржах України 2014-2019 рр. [3] 

Активізацію на вітчизняному фондовому ринку насамперед 

світовим зростанням попиту на товари, які є основою експорту 

України. ―Згідно інформації Всесвітньої асоціації виробників сталі 

(World Steel Association) світове споживання сталі у 2018 році, у 

порівнянні з 2017-м, зросло майже на 4%, і, за прогнозами, в 2019 році 

теж очікується зростання, щоправда менше. Україна ж у 2018 році 

збільшила експорт сталі на 5%. Наслідком є залучення більшої 

кількості інвестицій у цю та інші сфери. А, відповідно, спостерігається 

і ріст фондового ринку [3]. 

Отже, можна зробити висновок¸ що фондовий ринок в Україні 

не виконує тих класичних функцій та завдань, які він має виконувати в 

умовах ринкової економіки. Натомість вітчизняний фондовий ринок є 

надзвичайно відірваним від реальних потреб економіки, виконує роль 

інструмента перерозподілу власності та реалізації тіньових схем 

власниками крупного капіталу. Його діяльність має спекулятивний 

характер та відзначається значною залежністю від іноземного 

капіталу, а також високою залежністю фондового ринку від 

кон’юнктури світових сировинних і товарних ринків. З метою якісної 

перебудови вітчизняного фондового ринку необхідним є 

реформування більшості складових ринку та усунення перешкод, що 

заважають його подальшому сталому розвитку. 

1.http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5814 
2.file:///C:/Users/Angel/Downloads/1036-Article%20Text-1877-1-

10-20180219.pdf 

3. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2615657-ukrainskij-

fondovij-rinok-vstanoviv-rekord-ak-i-zavdaki-comu.html 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5814
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К. Прокіпець 

Науковий керівник – д.е.н., проф. С.В. Князь 

 

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ 

 

Проведення факторного аналізу може базуватись на здійсненні 

дослідження думок авторитетних експертів стосовно переліку 

факторів, які впливають на рівень ефективності реалізації стратегії 

розвитку фінансового сектору. З цією метою у дисертації, на основі 

представленого у попередніх параграфах аналізу, сформовано перелік 

факторів, які впливають на формування стратегії розвитку фінансового 

сектору в Україні. До таких факторів слід віднести: І. валютний курс 

національної грошової одиниці; ІІ. облікова ставка НБУ і норма 

резервування; ІІІ. величина інвестицій у цінні папери; IV. рівень 

довіри населення до фінансової системи; V. рівень публічності 

фінансового сектору; VI. величина інвестицій у дорогоцінні метали і 

довгострокові низько ризикові цінні папери, наприклад, казначейські 

облігації; VII. співвідношення між борговим і власним капіталом; VIII. 

інноваційність суб’єктів фінансового сектору (здатність генерувати 

нові послуги на фінансовому ринку); IX. концентрація фінансового 

сектору (рівень монополізації); X. рівень ділової активності в Україні 

(етап життєвого циклу розвитку економіки). 

Приведені вище фактори випливають із результатів 

аналізування діяльності банків і страхових компаній в Україні за 

період 2002 – 2016 рр. Проте, для визначення рівня впливу визначених 

чинників на успішність реалізації стратегії розвитку фінансового 

сектору необхідним є дослідження вагомості кожного із приведених 

чинників. З цією метою можна використати метод експертного 

опитування, який базується на анкетуванні експертів з метою 

визначення їх точки зору щодо величини впливу зазначених факторів 

на ефективність реалізації стратегії розвитку фінансового сектору. 

Експерти аналізували вплив кожного із представлених для оцінювання 

факторів і визначали ступінь їх впливу, шляхом запропонованої  їм 

системи оцінок. Експертам запропоновано оцінити кожен із факторів 

за шкалою від 10 до 100 балів (найменша зміна бальної оцінки – 10). 

Фактор із максимальною величиною вагомості оцінюється балами, які 

наближаються до 100, чинник, вплив якого є незначним – оцінюється 

балом, близьким до 10-ти. Вибір експертів, які брали участь в 

опитуванні був одним із завдань експертного опитування, вирішення 

якого відбувалось на основі відбору та поділу експертів на групи за 
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рівнем їх обізнаності та авторитетності у досліджуваній сфері. В 

результаті сформовано дві групи експертів, серед яких одна із груп 

відповідає експертам, що виділяються за певним критеріями, 

наприклад цитованістю публікацій у галузі досліджуваної наукової 

проблематики. Розрахувавши частку експертів, які виділяються серед 

інших за критерієм кількості публікацій та цитованості (Індекс Хірша), 

можна обчислити найменшу кількість респондентів, що мають бути 

опитані для забезпечення похибки дослідження в межах певного 

обраного значення. У процесі вивчення наукової літератури, виявлено 

202 експертів, які виділяються серед сукупності інших авторів і 

науковці. З них 69 характеризуються значною кількістю наукових 

публікації та рівнем їх цитування у науковій літературі. За умови 

обрання похибки на рівні 0,15 та довірчої ймовірності 0,95, кількість 

експертів, які варто опитати може бути розрахована в кількості 20 осіб. 

На підставі проведеного розрахунку підсумовуємо – для того щоб 

похибка результатів опитування не перевищила допустимі межі у 15 

%, необхідно опитати 20 експертів. Так, на підставі проведеного 

експертного опитування отримано бальні оцінки вагомості для 

визначених факторів, встановлені кожним із експертів. Це дало змогу 

сформувати бальні оцінки і визначити вагомість факторів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Вагомість досліджуваних факторів, оцінена від 0 до 1, част. од. 

Як бачимо, фактори І і ІІ є найбільш вагомими. З огляду на це, при 

формуванні фінансового сектору їх необхідно враховувати 

першочергово, зокрема під час прийняття рішень, які лінійно пов’язані 

з цими факторами. 

1. Князь С.В., Прохоренко В.П., Мацук В.М. Критерії 

ідентифікації ефективності підприємницьких структур // Перспективні 

напрями розвитку національної економіки в умовах змін ринкового 

середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукр.наук.-практ. 

конференції (19.012019 р.). – Одеса, 2019. – С. 25-28. 

2. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів 

міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. 

Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 366 с. 
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В. Романчук  

Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. В.В  Косовська  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ДЕРЕВИНИ УКРАЇНИ 

 

Деревообробна промисловість України є достатньо розвиненою. 

Вона забезпечує основну частку потреб таких провідних галузей 

економіки країни, як  деревопереробна, меблева, паперова, 

енергетична, будівельна, хімічна. Протягом останніх років в Україні 

інтенсивно вирубуються ліси і, як наслідок, з’явився дефіцит 

деревини. Згідно досліджень необхідно засадити понад 2 млн. га лісів, 

щоб досягти оптимальної 20% лісистості території.  

Основною проблемою для України є не лише величезні обсяги 

вирубки лісів, але й значні обсяги експорту деревини за кордон, при 

цьому малі обсяги імпорту. З України до країн ЄС експортується 

деревини більше, ніж з будь-якої іншої країни світу і більше, аніж із 

країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії, разом 

узятих. На рис.1 наведено обсяги експорту та імпорту деревини 

протягом 2013-2018 рр. 

Рис.1. Динаміка експорту та імпорту деревини і виробів з деревини за 

2013-2018 рр. 

Як видно з рис. 1 у 2015 р. відбувся спад обсягу експорту 

деревини на 12,3% порівняно з 2014 р., проте в наступні роки 

відбувається постійне нарощення обсягів експорту і у 2018 р. він 

становив 1495,6 млн. дол. США , що на 35% більше ніж у 2015 р. 

Щодо імпорту, то протягом 2013-2015 рр. мало місце зменшення 

обсягів деревини, зокрема у 201 5р. цей показник зменшився у 2,8 рази 

порівняно з 2013 р. З 2015 р. спостерігається збільшення обсягів 
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імпорту деревини і у 2018 р.  він сягнув 303,9 млн. дол. США. Якщо ж 

порівнювати обсяги експорту та імпорту деревини, то з роками 

збільшується різниця у обсягах, так у 2013 році експорт перевищував 

імпорт у 2,7 рази, а у 2018 р. практично у 5 разів. Така тенденція є 

негативною, оскільки  з України з кожним роком все більше 

вивозиться деревини у вигляді сировини, а не готової продукції. Для 

подолання такої ситуації у 2015 р. Верховна Рада запровадила 

десятирічну заборону на експорт необроблених лісоматеріалів (лісу-

кругляку). Попри мораторій тіньовий експорт необробленої деревини 

все рівно продовжився через різну класифікацію деревини в Україні та 

ЄС, зокрема під виглядом дров  вивозився кругляк (табл.1 ). 

Таблиця 1 

Порівняння поставок української деревини у 2017-2018 рр. за 

даними Держстату та Євростату [1] 

Часовий 

період 
Джерело даних 

Необроблена дере-

вина (ліс-кругляк) 

Паливна дере-

вина (дрова) 

2017 

ДССУ 2 тис. т 1495 тис. т 

Євростат 477 тис. т 999 тис. т 

Різниця між даними 

ДССУ та Євростату 
475 тис. т 496 тис. т 

11 

місяців 

2018 

ДССУ 0,02 тис. т 1401 тис. т 

Євростат 327 тис. т 1105 

Різниця між 

даними  ДССУ та 

Євростату 

327 тис. т 296 тис. т 

Як видно з табл.1 у 2017 р. майже 0,5 млн. тон української 

деревини виїхали з України як дрова, а приїхали в ЄС як ліс-кругляк. 

Така ж ситуація спостерігається і у 2018 р. Для подолання тіньових 

схем пов’язаних з вивозом деревини 1 січня 2019 р. в Україні 

запроваджено нові національні стандарти якості деревини. Отже, 

ухвалений мораторій не сприяв зупинці експорту необробленої 

деревини, хоч порівняно з 2015 р. цей показник зменшився практично 

у 4 рази.  

Таким чином, на сьогодні залишається неефективна структура 

експорту деревини, оскільки вона вивозиться  переважно у вигляді 

лісу-кругляка, а не готової дерев’яної продукції. 

1.Трохи про мораторій на експорт лісу: те, що варто знати 

населенню та політикам [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www.ier.com.ua/ua/publications/regular_products?pid=6179 

https://agropolit.com/news/10656-z-2019-roku-zaprovadjuyutsya-novi-natsionalni-standarti-yakosti-derevini-garmonizovani-z-yevropeyskimi
http://www.ier.com.ua/ua/publications/regular_products?pid=6179
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А. Саврук 

Науковий керівник – асп. В.М. Мацук 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Базуючись на попередніх теоретичних пошуках, визначено, що 

до факторів які найбільш вагомо впливають на ефективність діяльності 

суб’єктів підприємництва на ринку харчових продуктів можна 

віднести такі: наявність маркування за міжнародними стандартами 

якості; відповідність продукції міжнародним стандартам якості; 

глибина запровадження системи контролю якості, а саме HACCP; 

рівень диверсифікації підприємства на споживчих ринках; 

територіальне розташування виробничих потужностей підприємства; 

рівень технічного устаткування; досвід та інтелектуальний потенціал 

підприємства; законодавча база; рівень менеджменту на підприємстві; 

система постачання ресурсами. Експертам було запропоновано 

оцінити перелічені фактори за шкалою від 10-ти до 100-та у порядку 

зростання вагомості чинника. Всі чинники обрані таким чином, щоб 

характер взаємозв’язку між ними був якомога менш суттєвим.  

Деякі чинники представляють внутрішнє середовище 

підприємства, інші зовнішнє. Метою є встановити які чинники є 

найбільш вагомо впливають на ефективність діяльності підприємств, 

які працюють на ринку харчових продуктів, на даному етапі розвитку 

ринкових відносин в Україні. 

На рис. 1 представлено значення вагомості за факторами. 

 
Рис. 1. Вагомість факторів 
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Як бачимо з рис. 1, фактори A та F характеризуються найвищим 

рівнем вагомості. Проте загалом всі фактори знаходяться приблизно на 

однаковому рівні щодо їх важливості. Окрім аналізу бальних оцінок 

при дослідження результатів експертного опитування також 

використовується ранжирування. Ранги - це ті ж оцінки тільки 

виставлені у порядку спадання за зростанням вагомості факторів в 

діапазоні від 1 до 10. Експерти вагаються щодо вибору особливо 

вагомих факторів. Усі досліджувані чинники характеризуються 

відносно однаковим рівнем вагомості. У результаті проведеного 

дослідження можна підсумувати, що експерти погоджуються у своїй 

точці зору щодо вагомості досліджуваних чинників. Найважливішими  

визначеного чинник A та E. Ці фактори мають найвищий рівень 

важливості при дослідження поведінки суб’єктів підприємництва на 

ринку харчових продуктів. Варто зауважити, що інші враховані 

фактори є також важливими, коефіцієнти вагомості для них є значно 

вищими за 8 %. Тобто, можна підсумувати, що хоча, респонденти 

обрали декілька найбільш важливих чинників, все ж інші фактори, 

вони також розглядають, які такі що мають бути враховані при 

проведенні аналізування діяльності суб’єктів підприємництва на ринку 

харчових продуктів. Важливим є те, що чинникам зовнішнього 

середовища експерти надали лише 18 % вагомості. Це свідчить про те, 

що підприємства є успішними передусім завдяки власним внутрішнім 

можливостям. Протягом років незалежності відбувається перехід від 

централізовано керованої форми державного регулювання економіки 

до ринкової. Принцип «laissez-faire» так і не був запроваджений у 

повній мірі, оскільки законодавча база часто переглядається, 

змінюються вимоги до звітності, змінюється фіскальна політика.  

Це може свідчити про низький рівень інвестиційної 

привабливості України. Проте, все ж думка експертів говорить, що 

внутрішнє середовище підприємства є більш вагомим для його успіху 

ніж зовнішнє. Це говорить про те, що досвід підприємства, його 

репутація, система менеджменту, використання міжнародного 

маркування, запровадження сучасних систем контролю якості 

продукції є вирішальними чинниками успішності підприємства, яке 

працює у сфері харчових продуктів.  

1.Мацук В. М. Князь С. В., 2019.а. Факторний аналіз 

ефективності підприємництва на ринку харчових продуктів. Сучасний 

стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, 

фінансів та права : міжнародна науково-практична конференція, 

Україна, Полтава, 26 січня 2019, Полтава. 

  



166 
 

В.Станько 

Науковий керівник – к.е.н.,доц. О.В.Фарат  

 

ЕКОЛОГІЧНЕ БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО 

ЗАВОДУ У ЛЬВОВІ  – РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Екологічне будівництво - це новий етап розвитку 

архітектурно-будівельної галузі, на який вона почала переходити на 

початку XXI століття, і одночасно - важлива складова поняття «сталий 

розвиток». Цей перехід є проявом глибинних процесів усвідомлення 

світовою спільнотою тієї ролі, яку людська цивілізація взагалі і 

урбанізовані території грають в руйнуванні стійкості екосистеми 

нашої планети. 

В ході тривалого дослідження проблем глобального потепління 

з'ясувалося, що сучасні міста, в т.ч. будівлі та споруди є один з 

головних джерел забруднення навколишнього середовища.  

Дані експертів показують, що будівлі всього світу споживають 

близько 40% всієї первинної енергії, 67% всієї електрики, 40% всієї 

сировини і 14% всіх запасів питної води, а також виробляють 35% всіх 

викидів вуглекислого газу і мало не половину всіх твердих побутових 

відходів. 

В Україні, за даними Мінрегіонбуду, щорічно викидають 

близько 10 млн. тонн сміття, з яких лише 600 тисяч йде на вторинну 

переробку чи спалюється. Решта захоронюється на звалищах, яких, за 

офіційними даними, в Україні понад 6 тисяч.  

Вони займають 9 тисяч гектарів. Весь цивілізований світ давно 

переробляє сміття. Країни-члени ЄС вирішили, що до 2030 року на 

сміттєзвалищах повинно зберігатися не більше 10% відходів.  

Всім відомо, що 30 травня 2016 року на Грибовицькому 

сміттєзвалищі біля Львова спалахнула масштабна пожежа, яка не 

обійшлася без жертв.  

Тому будівництво сміттєпереробного заводу з використанням 

екотехнологій для Львова стало питанням номер один. Протягом 

2017−2018 років французька компанія Egis разом із місцевою владою 

досліджувала ситуацію зі сміттям у Львові. 

Завод, який мають намір збудувати у Львові, буде працювати 

за технологією механіко-біологічної переробки. Поняття «механічна 

переробка» означає відсортовування відходів з допомогою 

спеціального автоматизованого обладнання, а також частково деякі 

процеси проводитимуться вручну.  
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Цей етап важливий для того, щоб розділити вторинну сировину 

(скло, метали, полімери, макулатура, тетрапак), з якої згодом 

формуватимуть товарні партії та відправлятимуть на переробні 

підприємства.  

А органічні відходи компостуватимуть. Механіко-біологічна 

переробка дозволить якісно відділяти відходи, які можна переробити 

знову. 

Такий сміттєпереробний комплекс відповідає вимогам 

Національної стратегії поводження з відходами до 2030 року, яка 

ґрунтується на найкращих технологіях, які діють у Європі та визнані 

Європою ефективними у вирішенні проблеми переробки відходів.  

Окрім того, у ЄС керуються документом BAT (Best Available 

Technologies) — про найкращі доступні технології в галузі переробки 

сміття. 

Частка залишкових відходів у цьому комплексі становитиме 

не менше 30%. Головне завдання заводу з механіко-біологічної 

переробки — зменшити об’єм залишкового сміття, яке так чи інакше 

підлягає утилізації шляхом захоронення.  

Проте це будуть вже перероблені і спресовані відходи, а не 

у змішаному вигляді, як це є зараз. 

Окрім того закон України «Про відходи» передбачає, що з 1 

січня 2018 року всі відходи мають бути перероблені перед тим, 

як потрапити на захоронення. 

Оскільки на заводі передбачений процес оброблення органічних 

відходів, це дозволить якісно розділяти фракції сміття, а сам процес 

є контрольований та безпечний.  

Зокрема, буде кілька різних зон та 24 тунелі закритого типу, 

де контролюватимуть параметри клімату та викиди, також 

працюватимуть спеціальні фільтри, що не дозволить поширення 

неприємного запаху. 

Лише будівництво сміттєпереробного заводу у Львові дозволить 

уникнути сміттєвого колапсу у Львові, який був у 2017 році та 

уникнути його в майбутньому. 
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К. Секрет  

науковий керівник – д.е.н., проф. Р.А. Слав’ юк  

 

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА HR-ПЕРСОНАЛ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ 

 

На даний момент переважно в багатьох вітчизняних компаніях 

існує тільки одна особа, що відповідає за управління персоналом. Її 

назва HR - менеджер (або HR - generalist). Працівник, що в комплексі 

відповідає за управління персоналом.  

В кращому випадку, у відділ персоналу можуть найняти ще 

працівника, що буде відповідати тільки за підбір та пошук персоналу - 

рекрутер. Це не найкраще рішення для компаній, одна людина може 

виконувати лише одну роботу якісно і ефективно, розпорошившись на 

різні проекти - її ефективність падає.  

Адже в роботу менеджера з персоналу входить достатньо багато 

функцій: підбір, адаптація, навчання, оцінка, мотивація, створення 

корпоративної культури та багато іншого. На жаль, для деяких 

компаній це залишається  єдиним рішенням, тому що тільки певний 

розмір компанії дозволяє розширювати відділ по управлінні 

персоналом.  

Посада HR-менеджера середнього рівня на ринку міста Львова 

оплачується близько 12 000 грн. Рівень зарплати середній, для будь-

якої компанії, але результат можна отримати достатній. Наведемо 

приклад: провівши навчання для персоналу відділу продажу – самі 

продажі в компанії  підвищуються на 5-10% 

Будь-яке навчання дає швидкий результат тому, що людський 

мозок без примусу запам’ятовує інформацію і в перший час підсвідомо 

використовує її. Уявимо, що середній план продаж на  місяць в 

компанії для 10 працівників станосить1 000 000 грн. Навчання в 

результаті буде коштувати компанії тільки одну годину роботи 

працівника. Наведемо приклади розрахунків: 

- це 22*8 = 176 робочих годин на місяць. 15 000/176 = 85 

грн\робоча година. 85*10 = 850 грн.  

- 1 000 000 грн = 100% виконання плану, 10% = 100 000 грн, 5% 

= 50 000 грн 

Отже компанія витратить на навчання 10 працівників відділу 

850 грн, а при мінімальному збільшенні продаж на 5% компанія 

отримає додатково 50 000 грн.  

Досить значний дохід, який доказує, що в компаніях, де є багато 

персоналу, окремий працівник, що займатиметься тільки навчанням 
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персоналу буде далеко не зайвим. Середня зарплата працівника 12 000 

грн, з 10 працівників ми отримаємо збільшення продаж на 50 000 грн. 

А якщо цих працівників не 10, а як мінімум 100. Це вже буде 500 000 

грн.  

Наступний приклад, на який HR- персонал варто витратити 

кошти – це посада менеджера з адаптації персоналу. Актуальна тільки 

для компаній, де є значна плинність робочого персоналу. Навчання 

персоналу та його адаптація досить складна річ.  

Переважно цим процесом займаються керівники: 

адміністратори, керівники змін та інші працівники середнього рівня 

організаційної структури компанії. Далеко не всі з них наділені 

компетенціями з якісної адаптації та навчання працівника. У великої 

кількості просто відсутнє бажання виконувати це завдання. Адже 

основний обов’язок – це організація безперебійної роботи 

підпорядкованого персоналу. 

Для адаптації працівника та навчання правил нового робочого 

порядку в наставника іде близько 20 годин. Одна робоча година 

керівника зміни = 80 грн\год. Отже, 80 *20 = 1600 грн компанія 

втратить при адаптації одного працівника. А тепер, якщо цей 

працівник не один, а їх мінімум 10 на місяць. Це 16 000 грн на місяць. 

Ця сума повністю окуповує зарплату менеджера з адаптації персоналу.  

Пошук персоналу - це досить вагоме питання в компанії. Одне з 

найбільш вагомих у відділі з управління персоналом. До підбору 

персоналу потрібно підходити дуже відповідально. Загалом пошук 

персоналу в рекрутингових компаніях коштує від 10 000 грн до 10% 

зарплати працівника за 1 рік.  В середньому на місяць відкритих 

вакансій в компанії, де розмір працівників близько 100 осіб становить 

5 вільних вакансій на місяць. Це як мінімум 50 000 грн в місяць, коли 

зарплата рекрутера становить 12 000 грн і 3000 грн на місяць – бюджет 

для закриття вакансій.  

Отже, на HR - персонал потрібно звертати більше уваги. Адже 

працювати з персоналом потрібно, на усіх стадіях його роботи. 

Відсутність хорошої роботи з персоналом призводить до втрати 

лояльності, ефективності та результативності.  

Компанії потрібно прораховувати кількість необхідної роботи, 

що потрібно виконати з персоналом та механізм виконання. Ринок 

праці стрімко змінюється, щоб досягти успіху потрібно рухатись разом 

із ним.  
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І. Семенчук 

Науковий керівник – д.е.н., проф. Р. А. Слав’юк  

 

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СУЧАСНОГО РУХУ РОБОЧОЇ 

СИЛИ В ЄВРОПІ 

 

Великий вплив на ринки праці досліджуваних країн ЦСЄ має 

відтік робочої сили в країни ЄС з вищим рівнем оплати праці. Цей 

фактор досить суттєво впливав на ринки праці країн імміграції (країн 

ЦСЄ). Особливих масштабів після приєднання країн ЦСЄ до ЄС 

набула міграція з Польщі, Румунії, Латвії, Литви та Естонії. Масовий 

від’їзд і на ринку праці змусив уряди протидіяти еміграції через 

збільшення заробітної плати працівникам державного сектору. При 

дослідженні рівня безробіття в нових країнах-учасницях ЄС необхідно 

зважати на той факт, що природною нормою безробіття в країнах 

Європейського Союзу вважається 8%, це пов’язано з особливостями 

інституційної структури та рівня мобільності населення країн. Після 

вступу в ЄС група країн збільшила показники ВВП та ВВП на душу 

населення майже в 1,5 разів кожна. В той же час показники інфляції і 

безробіття знижуються. Що до інфляції то в кожній з краї показники 

суттєво  знизились. 

Таблиця 1 

Показники економічного розвитку та міграції в деяких країнах 

ЦСЄ, 2004-2015 рр. 
Показники Країна 2004 2010 2015 

1 2 3 4 5 

Безробіття, % від Болгарія 12 10,3 9,1 

загальної кілько- Польща 19,1 9,6 7,5 

сті робочої сили Румунія 7,7 7 6,8 

 Словаччина 18,6 14,4 11,5 

 Чехія 8,2 7,3 5 

ВВП ( в цінах Болгарія 40553,5 50610 54639 

2010р.) млн.дол. Польща 366899 47958 556127 

США Румунія 139676 167998 189583 

 Словаччина 66487,7 89501 101311 

 Чехія 172639 20748 225493 

ВВП на душу Болгарія 5255,2 6843,3 7612 

населення ( в ці- Польща 9609,2 12597,9 14640,2 

нах 2010р.) дол. Румунія 6511,2 8297,5 9567,4 

США Словаччина 12376,1 16600,6 18678,9 

 Чехія 16930,2 19808,1 21381,7 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

 Болгарія   29470 

 Польща 18877 218126 258837 

Еміграція, осіб Румунія  197985 194718 

 Словаччина 1586 1889 3870 

 Чехія 34818 61069 25684 

 Болгарія   25223 

 Польща 9495 155131 218147 

Імміграція, осіб Румунія  149885 132795 

 Словаччина 4460 5272 6997 

 Чехія 53453 48317 29602 

 Болгарія 6,3 2,4 -0,1 

 Польща 3,6 2,7 -1 

Інфляція, % Румунія 11,9 6,1 -0,6 

 Словаччина 7,5 1 -0,3 

 Чехія 2,8 1,4 0,3 

Рівень працевла- Болгарія 44,9 47,9 49,2 

штування до на- Польща 44,3 50,5 52,5 

Селення 15+ Румунія 51,8 51,2 52,1 

 Словаччина 49 50,3 52,4 

 Чехія 54,5 54,1 56,5 

ВИСНОВКИ: Розглянувши та проаналізувавши ринок робочої 

сили країн ЦСЄ можна впевнено стверджувати, що рівень безробіття в 

останні роки є досить низьким, а загальною проблемою для ринків 

праці цих країн, особливо після інтеграції в ЄС став відтік робочої 

сили, який призвів до вичерпування можливостей економічного 

зростання за рахунок нижчої оплати праці та наявних трудових 

резервів і негативно вплинув на перспективи конкурентоспроможності 

країн.  
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Україні у контексті втрат людського капіталу / Л. І. Гальків // 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20(5). – С. 124–131. 

2.InternationalMigration Outlook 2017 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issuesmigration-health/international-

migrationoutlook-2017_migr_outlook-2017 

3.Офіційний сайт статистичної служби Європейського Союзу  

(EUROSTAT) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/eurostat 
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Р. Сиротинський 

Науковий керівник – д.е.н., проф. С.В. Князь 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ 

 

На основі дослідження головних показників діяльності 

банківських і страхових установ, як ключових гравців фінансового 

сектору, можна відзначити, що для фінансового сектору в Україні на 

сучасному етапі його розвитку характерні такі тенденції: 

 підвищення монополізації та концентрація ринку; 

 низький рівень прибутковості; 

 високі темпи зростання інвестицій у цінні папери і скорочення 

вкладень у довгострокові активи (банківські метали, депозити); 

 на фінансовому ринку діє політика «кількісного покращення» 

зі сторони національних регуляторів. 

Останні 5 років були найгіршими з точки зору прибутковості 

для фінансового сектору порівняно з результатами його діяльності у 

2001 р. Криза 2009 р. мала руйнівні наслідки для фінансового сектору, 

спричинивши скорочення кількості учасників фінансових ринків. 

Зросла їх сконцентрованість, що посприяло послабленню 

конкурентних умов.  

Різке підвищення облікових ставок у 2008-2010 рр. поглибило 

фінансову кризу в Україні, оскільки скоротило пропозицію капіталу на 

ринках, коли він був найбільше потрібен.  

Темпи інфляція, які мала би гальмувати політика уряду і НБУ із 

зменшення обсягу грошей в економіці, різко зросли, що спричинило 

девальвацію і погіршення кредитно-інвестиційної позиції банків, 

особливо на ринку гривневих кредитів.  

Окрім того, зросла заборгованість позичальників перед банками, 

особливо у сегменті валютних кредитів. Збитки від недоотримання 

коштів банками мали покрити страхові компанії, які не природно не 

могли покрити значну фінансову заборгованість яка сталася внаслідок 

кризи.  

Тому кількість страхових компаній різко скоротилась протягом 

2009 р. Зменшення їх кількості продовжується і досі. 

 Подальший аналіз логічно випливає із необхідності дослідити 

перспективи розвитку фінансового сектору.  

Тому на основі застосованого інструментарію можна 

прогнозувати розвиток фінансового сектору за такими цільовими 

критеріями: 
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 для банків – фінансовий результат; 

 для страхових компаній – страхові резерви. 

Для прогнозування цих критеріїв можна використати 

найпростіший різновид нейронних мереж – лінійне рівняння, навчене 

відображати досліджувані тенденції шляхом аналізу залежності між 

значеннями результуючої величини і похибок регресійної моделі. 

 Такий метод навчання, називається методом рекурентного 

врахування похибок регресійної моделі.  

Обрання значень результуючого параметра вектором регресорів 

здійснено із врахуванням того, що це не потребує побудови 

багатофакторних регресійних рівнянь та великої кількості рівнянь 

доти, доки необхідний рівень точності не буде досягнутий.  

1.  Князь С.В. Аналіз динаміки розвитку банківського сектору 

України / С.В. Князь, О.О.Другов, О.Є. Федорчак, В.П.Прохоренко // 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – 

№ 25. – Том 2. – С.27-35. 

2. Князь С.В. Критерії збалансованого оцінювання ефективності 

фінансових підприємницьких структур / С.В.Князь, І.А.Красілич, 

В.П.Прохоренко, В.М. Мацук // Ефективна економіка. – 2018. - № 11. – 

Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 

3. Князь С.В., Прохоренко В.П., Мацук В.М. Критерії 

ідентифікації ефективності підприємницьких структур // Перспективні 

напрями розвитку національної економіки в умовах змін ринкового 

середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (19 січня 2019 року, Одеса). – Одеса, 

2019. – С. 25-28. 

4. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів 

міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. 

Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 366 с. 

  

http://www.economy.nayka.com.ua/
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Л. Строяк 

Науковий керівник – д.е.н., проф. С.В. Князь 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

СЕКТОРУ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних нестабільних та ризикових умовах функціонування 

вітчизняної економіки розвиток саме її фінансової складової повинен 

стати базисом для досягнення стабільності та 

конкурентоспроможності національної економіки. При цьому, 

ключовою проблемою постає розроблення і впровадження 

обґрунтованої та реалістичної, з позиції цілей та поточного стану, 

стратегії розвитку фінансового сектору.  

Сутність стратегії розвитку фінансового сектору України, як 

обґрунтованого плану дій для досягнення визначених фінансових 

цілей, передбачає застосування до її розробки науково  обґрунтованих 

процедур. При цьому важливо враховувати ряд факторів та поточних 

умов, які об’єктивно впливають на її формування в сучасних реаліях 

функціонування економіки України. Виходячи з цього ключовим 

питанням успішно реалізації обраної фінансового стратегії є 

раціональне управління процесом її формування. Окрім структурних 

елементів процедури формування стратегії, важливим є визначення 

оптимальної кількості та послідовності її етапів. Узагальнимо такі 

етапи процедури формування стратегії РФСУ: 

1. Побудова «дерева стратегічних цілей» розвитку фінансового 

сектору з деталізацією на основні та допоміжні стратегічні цілі з 

урахуванням макро-, мезо-, і мікрорівнів фінансового сектору України. 

Застосування «дерева цілей» розвитку фінансового сектору є найбільш 

оптимальним з позиції відображення їхньої взаємозалежності. 

Важливим є врахування взаємозалежності стратегічних цілей як на 

кожному з рівнів їхньої ієрархії, так і взаємозалежності стратегічних 

цілей на макро-, мезо-, та мікрорівнях, оскільки досягнення таких 

цілей макрорівня неможливе без участі індивідуальних суб’єктів 

фінансового сектору. 

2. Стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища 

РФСУ. В теорії та практиці економіки і управління відома значна 

кількість дієвих методів аналізування внутрішнього та зовнішнього 

середовищ об’єктів дослідження. Задля одержання максимально 

повних і об’єктивних результатів, вважаємо за доцільне у процедурі 

формування стратегії розвитку фінансового сектору комплексно 

поєднувати декілька методів, різних за своєю сутністю (загальні та 
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специфічні, евристичні і статистичні тощо). 

3. Моделювання тенденцій розвитку фінансового сектору, 

здійснюється на основі одержаних результатів проведеного на 

попередньому етапі аналізу внутрішнього і зовнішнього середовищ та 

полягає у побудові прогнозів даного розвитку, що передбачають, 

найбільш реалістичний, оптимістичний і песимістичний варіанти 

розвитку подій у фінансовому секторі України. 

4. Розробка і аналіз стратегічних альтернатив розвитку 

фінансового сектору передбачають формування різних можливих 

варіантів розвитку фінансового сектору, встановлення критеріїв, за 

якими оцінюють різні розроблені варіанти стратегії розвитку 

фінансового сектору. Найбільш поширеними загальними критеріями 

дієвості будь-якої стратегії є досяжність цілей, несуперечність зі 

стратегіями розвитку інших секторів економіки, відповідність 

встановленим обмеженням. При цьому, на даному етапі актуальним є 

застосування окремих методів аналізу, наприклад, методу сценаріїв, 

експертного оцінювання, матричних моделей аналізу тощо. 

5. Вибір оптимальної стратегії розвитку фінансового сектору 

відбувається на основі проведеного оцінювання стратегічних 

альтернатив і повинен, у першу чергу, забезпечуватися об’єктивністю 

та злагодженістю прийняття стратегічних рішень. Також, важливим є 

компетентнісний рівень експертів і суб’єктів, відповідальних за 

прийняття фінансових рішень. 

6. Визначення умов коригування стратегії розвитку фінансового 

сектору є важливим з позиції підготовленості до можливих майбутніх 

негативних впливів зовнішнього та внутрішнього середовища 

вітчизняного фінансового сектору, що можуть призводити до 

різноманітних біфуркаційних і потребують уточнення та коректування 

існуючих дій щодо його розвитку. 

7. Деталізація стратегії розвитку фінансового сектору на 

календарний план заходів забезпечує встановлення почерговості і 

тривалості робіт у межах стратегії та дозволяє визначити межі 

повноважень та відповідальності за її реалізацію.  

Отже, структурна параметризація процедури управління 

формування стратегії розвитку фінансового сектору дозволить 

забезпечити її оптимальність і позитивну результативність завдяки 

аргументованому набору параметрів для її аналізу. Важливо, що 

застосування розроблених рекомендацій експертами, відповідальних 

на найвищому рівні за розроблення стратегії, можливе при формуванні 

цього типу стратегії на різних етапах функціонування фінансового 

сектору та при різних його поточних станах. 
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Д. Точ 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Т.І. Данько 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «БІЗНЕС-

ПЛАНУВАННЯ»  

 

У сучасних умовах розвитку все більшого значення набуває 

процес бізнес-планування, адже він використовується практично в усіх 

сферах підприємницької діяльності. бізнес-план вважається важливим 

Ключовим моментом у такому виді управлінської діяльності є 

визначення перспективно-можливих варіантів розвитку підприємства, 

що у свій час забезпечить збільшення прибутку. Добре розроблений та 

обґрунтований підґрунтям так званої бізнес-пропозиції, з метою 

залучення надійних інвесторів і кредиторів Тому, на сьогоднішній 

день, при здійсненні підприємницької діяльності розробка бізнес-

плану стає все більш актуальною. Підприємство починаючи процес 

бізнес-планування повинно чітко уявляти собі, що кожний конкретний 

план має свої особливості і не існує якогось універсального бізнес-

плану. В сучасній економічній літературі існує велике різноманіття 

визначень сутності поняття бізнес-плану ( табл. 1.).  

Таблиця 1 

Авторські трактування сутності поняття «бізнес-план» 

№ Автор Поняття 

1 2 3 

1

1. 
В. М. Попов 

«Викладення системи доказів, що переконають 

інвестора у вигідності проекту; визначення 

ступеня життєздатності і майбутньої стійкості 

підприємства; передбачення ризиків 

підприємницької діяльності. 

2

2. 

С. Ф. 

Покропивний, 

С. М. Соболь,  

Г. О. 

Швиданенко 

Письмовий документ, в якому викладено 

сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її 

реалізації та охарактеризовано ринкові, 

виробничі, організаційні та фінансові аспекти 

майбутнього бізнесу, а також особливості 

управління ним. 

3 Г. М. Тарасюк 

Документ, який містить систему пов’язаних в 

часі і просторі, узгоджених з метою і ресурсами 

заходів та дій, спрямованих на отримання 

максимального прибутку внаслідок реалізації 

підприємницької ідеї. 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

.

4. 
Л. А.Лаврів 

Це документ, у якому, з метою апробації певної 

бізнес-ідеї, всесторонньо описуються ринкові, 

виробничі, фінансові, маркетингові, 

організаційні й інші аспекти її реалізації та 

обґрунтовується доцільність інвестування у 

новий підприємницький проект (або в 

розширення уже існуючого бізнесу). 

5

5. 
Г.В. Осовська 

Документ, в якому відбиті основні шляхи 

вирішення проблеми внаслідок ретельного 

аналізу її для обґрунтування вигідності 

запропонованого проекту, а також для 

залучення можливих контрагентів, потенційних 

фінансових партнерів і висококваліфікованих 

фахівців. 

6

6. 
Б.А.Райзберг 

План, програма здійснення бізнес-операцій, дій 

фірми, що містить відомості про фірму, товар, 

його виробництво, ринки збуту, маркетинг, 

організацію операцій та їх ефективність. 

На нашу думку, бізнес-план – це ретельно підготовлений 

документ в якому викладено сутність діяльності підприємства та його 

програма стратегічного розвитку для залучення потенційно-можливих 

вітчизняних та зарубіжних інвесторів у сферу підприємницької 

діяльності.  

Саме тому, належне створення, а в подальшому функціонування 

та розвиток кожного суб’єкта підприємницької діяльності, потребує 

детального бізнес-планування. Бізнес-планування - це результат 

комплексного дослідження різних сторін діяльності підприємства, 

робочий інструмент, що допомагає підприємцю здійснювати 

управління підприємством, а його впровадження дозволить значно 

підвищити конкурентоспроможність та ефективність його фінансового 

та інвестиційного розвитку. 

Дослідивши дефініцію «бізнес-планування», можна 

стверджувати, що такий вид планової діяльності передбачає 

проведення комплексного аналізу ситуації, постановку цілей, 

вироблення стратегій і узгоджених програм дій, розподіл ресурсів 

відповідно до виявлених пріоритетами розвитку. Бізнес-планування 

дозволяє виконувати цілий комплекс завдань підприємства, пов’язаних 

з реалізацією підприємницького проекту. Цей процес відіграє ключову 

роль у процесі управління стратегією розвитку підприємства.  
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Н. Тур 

Науковий керівник – д.т.н., проф. І.В. Ємченко 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ 

ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ 

 

Формування ринкової системи господарювання нерозривно 

пов’язано із підвищенням бізнесової активності в усіх сферах 

економіки. Оцінка вартості бізнесу - це акт чи процес формування 

точки зору оцінювача та підрахунку вартості бізнесу, цілісного 

майнового комплексу або пов’язаних з ним прав. Оцінку бізнесу 

здійснюють за допомогою трьох підходів: дохідного, порівняльного і 

витратного. Кожен підхід дозволяє розкрити особливі характеристики 

об’єкта бізнесу, має певні переваги і недоліки [1]. 

Набір процедур або прийомів, що використовуються для 

оцінки вартості бізнесу становлять суть методичних підходів. 

Кожний з трьох широко відомих підходів до оцінювання 

бізнесу передбачає низку процедур, які називаються методами оцінки 

бізнесу та які можна використовувати для розрахунку вартості бізнесу. 

Методи кожного підходу до оцінювання бізнесу спираються на один і 

той самий набір економічних принципів.  Однак процедурні та 

математичні деталі кожного методу оцінювання бізнесу можуть 

суттєво відрізнятися. 

Одним з методів є метод оцінювання бізнесу на основі активів. 

Іноді їх називають методами, що ґрунтуються на витратах (витратні 

методи). Ці методи оцінювання бізнесу визначають вартість бізнесу як 

суму загальної суми витрат, необхідних для створення іншого бізнесу з 

однаковою економічною корисністю. Методи оцінки бізнесу на основі 

активів пристосовані для точного розподілу цін на придбання бізнесу, 

що є важливим елементом структурування угоди про придбання 

бізнесу. 

Основними методами активного підходу є метод накопичення 

активів та метод перевищення заробітку. 

Метод накопичення активів є основою для підрахунку 

ринкових вартостей ділових активів та зобов’язань.  Різниця - вартість 

бізнесу. Цей метод відрізняється від типового балансу бухгалтерського 

обліку на основі витрат. Важливими позабалансовими активами є 

внутрішньо розроблена інтелектуальна власність, списки клієнтів та 

цінні ділові угоди.  З іншого боку, метод враховує умовні 

зобов’язання, такі як рішення, що приймаються до судових позовів, та 

витрати, пов’язані з дотриманням регуляторних норм.  
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Класичний метод оцінки на основі активів - це капіталізований 

надлишок прибутку, також відомий як дохідний метод.  Окрім 

розрахунку вартості бізнесу, цей метод дозволяє визначити вартість 

доброї волі бізнесу. 

Методи оцінки бізнесу на основі доходу визначають вартість 

бізнесу, виходячи з його потенціалу та ризику, що створює прибуток. 

Дохідний підхід складається з двох основних методів: капіталізації 

доходів та дисконтування грошових потоків.  

Методи оцінки бізнесу, які найчастіше використовуються при 

оцінці бізнесу, є капіталізація заробітку; кілька дискреційних 

заробітків; дисконтований грошовий потік. 

Відомий метод капіталізації - це декілька дискреційних 

доходів.  Метод оцінки дисконтованих грошових потоків є найбільш 

поширеним способом оцінки вартості бізнесу шляхом дисконтування 

доходу. 

Ринкові методи оцінки бізнесу допомагають оцінити 

предметну вартість бізнесу порівняно з останніми цінами продажу 

подібних підприємств. 

Професійні оцінки бізнесу часто включають такі методи 

оцінки ринку: методика публічної торгівлі методом компанії та 

порівняльний метод транзакцій. Обидва методи працюють, 

порівнюючи предмет діяльності з аналогічними компаніями, які 

продавали нещодавно.  Для приватних компаній продажі подібних 

приватних підприємств можуть запропонувати переконливі джерела 

ринкових порівнянь.  Однак достовірність таких даних зазвичай не є 

настільки надійною, як дані про транзакції, подані державними 

компаніями.  Операції, пов’язані з державними компаніями з 

невеликою капіталізацією, часто використовуються як доказ ділової 

цінності для приватних фірм. Формули оцінки, отримані на основі 

порівняння продажів бізнесу, є стандартним способом визначення 

справедливої ринкової вартості бізнесу. 

Для точного визначення вартості бізнесу використовують 

декілька методів оцінювання. Цей процес часто називають синтезом 

ділової вартості. Щодо прикладного аспекту оцінки вартості бізнесу, 

то найбільшого поширення набули експертні методи оцінки, що 

базуються на використанні поряд з формалізованими кількісними 

(вартісними) критеріями якісних характеристик, котрі, зазвичай, 

неможливо виразити у конкретних цифрах. 

 1. Біла І. С. Бізнес-середовище в Україні / І. С. Біла // 

Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 17. – С. 

127–131. 
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П. Фецюх  

Науковий керівник  – к.е.н.,  доц. Т.І. Данько 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТЛУМАЧЕННЯ 

ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЯ» 

 

Помилково думати, що термін «інвестиція» з’явився у 

широкому вжитку не лише у декілька останніх десятиліть, адже 

встановлення звичного нам значення, цього слова, відбувалося довгий 

час. 

Для початку варто зазначити, що саме слово «інвестиція» 

походить з латинської мови, і спочатку воно означало «одягати що-

небуть». З плином часу воно починало набувати все нових і нових 

значень. Наприклад, звичними нам інвесторами раніше називали 

середньовічних управлінців феодальними маєтками і настоятелів 

парафій. А процес інвестування – передача управління своїми землями 

іншим людям. 

В епоху меркантилістів ототожнювали гроші і капітал. Вони 

вважали, що єдиний дієвий спосіб збагачення країни – реальні гроші, 

які були закладені в розвиток торгівлі і виробництва. Вважається, що в 

саме в епоху меркантилістів відбулося зародження інвестиційної 

теорії. А представники класичної школи перенесли дослідження із 

сфери обігу у сферу виробництва. Формування нового методу- це 

заслуга англійських економістів А. Сміта та Д.Рикардо, адже вони 

зазначали, що нагромадження грошей, або іншими словами 

капіталізація, відбувається у наслідок нагромадження неспожитих 

грошей. Саме ці вчені розробили першу цілісну модель розвитку 

інвестицій на мікро- та макрорівнях., визначивши різницю між 

грошовим обігом та обігом капіталу. 

В буржуазній економіці інвестиції поділяли на фінансові і 

реальні. Фінансові інвестиції- це ті, які вкладенні в акції, облігації та 

інші цінні папери. В свою чергу реальні – це вкладення в будівництво, 

техніку, капітал.  

Варто згадати також про працю К.Маркса «Капітал», в якій 

викладена інвестиційна теорія. Ця модель інвестиційного процесу 

включає категорію інноваційної діяльності, яку вчений передбачив, ще 

задовго до її актуальності. К. Маркс вважає, що інновації є чинником, 

який протистоїть тиску ринку на виробника, засобом, що сприяє дії 

основного мотиву інвестування. 

У межах неокласичної теорії формуються думки про монополії і 

закономірності міжнародної інвестиційної діяльності, в якій 
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розглядаються нові тенденції конкурентної боротьби. Представники 

цієї течії вмотивували, що монополії сприяють появі інституційних 

інвесторів та інвестиційних фондів, розвитку інвестиційної 

інфраструктури , що значно покращує інвестиційний клімат 

Варті уваги погляди американських економістів К. Макконела і 

С. Брю, які вивчали проблеми макроекономіки. Вони вважають, що 

інвестиційні витрати фірм можна поділити на три групи: Витрати на 

закупівлю обладнання, устаткування. технічних засобів, верстатів та 

машин; будівництво об’єктів. Які беруть участь у всіх напрямках 

діяльності підприємства; зміна запасів. 

Але варто зазначити, що цей поділ є дуже вузьким, адже е 

охоплює повний сектор, у який можуть бути вкладені інвестиції. 

Зі становленням індустріального устрою визначилась роль 

держави у регулюванні інвестиційних процесів. Саме держава повинна 

сформувати сприятливе середовище для них, адже тут має місце не 

тільки норма прибутку й відсоткова ставка, а й соціальні, політичні, 

національні чинники. Присутні у країні 

В процесі розвитку терміну «інвестиції» його почали 

ідентифікувати, як довготермінове вкладення. Вітчизняні вчені, такі як 

Д.Єрмошенка, А.Квас, почали акцентувати увагу на матеріальному і 

фінансовому характері цих вкладень, наголошуючи різницю між 

«інвестиціями» та «капіталовкладеннями» .  

Новий етап розвитку підходів до розуміння інвестицій появився 

із незалежністю України. Так, як безперечним фактом, є те, що 

економічна сутність інвестицій є значно ширшою, від вкладень 

капіталу, адже вона може бути у різних формах , видах у різні об’єкти. 

Нині інвестиції розглядають як коротко- або довготермінові 

вкладення  грошових, майнових та інтелектуальних цінностей у 

об’єкти підприємницької діяльності, фонди, науково-технічний 

розвиток, якісне удосконалення виробничої бази та освоєння випуску 

нової продукції, для отримання прибутку або соціальної вигоди. 

Отже, поняття інвестицій змінювалось удосконалювалось разом 

з поняттям про економічну діяльність та потребами людини у 

грамотному ведені бізнесу. Аналіз економічних теорій, що до 

інвестування показує, що вони діють на певний період, і губить своє 

значення з удосконаленням і розширенням економічних відносин. На 

даний момент процес удосконалення і розвитку розуміння 

інвестиційної теорії ще досі триває. 
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П. Хвалько  

Науковий керівник – асп.  В.М. Мацук 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Оцінювання діяльності підприємств можна розділити на 

декілька етапів, протягом яких відбувається формування переліку 

показників, які необхідні для оцінювання діяльності підприємства. 

Кожне підприємство наділене унікальними особливостями, врахування 

яких носить ситуаційний характер. Розрахунок значень цих показників 

не завжди дає змогу відповісти на питання чи доцільним є прийняти те 

чи інше управлінське рішення, бо чимало з показників не мають 

нормативних значень, спрямованих на максимізацію або мінімізацію. 

Результати аналізу можна вважати сприятливими або несприятливими 

тільки за умови дослідження значень цих показників у динаміці. Проте 

для більш повного дослідження необхідним є проведення також 

перспективного аналізу та врахування хаотичності розподілу 

динамічних рядів даних значень обраних індикаторів. Прив’язувати 

дослідження стану підприємства до готових систем показників не 

варто, оскільки вони є результатом абстрагування та узагальнення і 

можуть не відповідати вимогам певних нестандартних процесів, що 

мають місце на багатьох підприємствах. Більше того, звичну систему 

показників варто також доповнити новими показниками, які дають 

змогу врахування деякі особливості діяльності досліджуваного 

підприємства. До таких показників, можуть бути відгуки клієнтів, 

відвідуваність інтернет-сторінок підприємства, активність в 

соціальних мережах, зміна структури споживачів тощо. Всі ці 

індикатори не включаються у стандартні системи оцінювання 

підприємств, проте мають бути враховані, оскільки дають більш повну 

інформацію про те, які управлінські рішення має прийняти 

керівництво на тому чи іншому етапі розвитку підприємства. 

 Найбільш вагомим є етап аналізу показників, оскільки він 

включає глибокий ретроспективний аналіз діяльності підприємства та 

визначення того, наскільки поточні результати корелюють із 

минулими. Це дає більш повну інформацію про рівень врахування 

отриманого досвіду, вплив репутації підприємства тощо. Крім цього, 

це дає змогу відповісти на питання про загальний рівень його 

стабільності. При проведенні такого дослідження можна скористатись 

моделями, які дають провести глибокий ретроспективний аналіз 

динаміки дисперсії. Крім цього, критеріями для перевірки внутрішніх і 

зовнішніх процесів можуть виступати статистичні критерії «2», «3» та 
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«6 сигма», на основі яких можливим є сказати чи відхилення динаміки 

досліджуваного показника є загрозливими і такими що можуть 

деструктивно вплинути на стан підприємства. На основі пропонованих 

моделей варто зробити однозначний висновок, який передбачає 

виокремлення єдиного критерію, що дає відповідь чи підприємство є 

стабільним у відповідності до обраних для аналізу показників.  

 Іншим аспектом є перспективний аналіз, який передбачає 

отримання прогнозних значень досліджуваних показників та 

визначення їх перспективної зміни. Якщо середня зміна є 

сприятливою, то можна говорити про наявність потенціалу розвитку, в 

іншому випадку, необхідним є більш детальний аналіз, або перехід до 

прийняття рішень щодо удосконалення діяльності підприємства. У цій 

роботі, такий тип аналізу пропонується провести на основі 

застосування рекурентного покращення регресійних рівнянь тренду 

досліджуваних показників. Спосіб отримання модифікованих за цим 

методом рівнянь буде представлено нижче. Варто зауважити, що 

рекурентне покращення потрібне лише тоді, коли отримані на ранніх 

етапах статистичного аналізу, рівняння регресії характеризуються 

недостатніми прогностичними особливостями. Важливим є те, що 

такий метод краще працює для прогнозування виробничих процесів 

ніж для визначення перспективних значень економічних індикаторів. 

Крім цього інструментарій такого типу базується на великих масивах 

даних, тому має спиратись на сучасні технології машинного збору 

даних та автоматичної їх обробки. В результаті реалізації 

перспективного аналізу, має бути використаний критерій, який дає 

однозначну відповідь про наявність потенціалу для підприємства 

виходячи із його внутрішніх показників діяльності.   

 Окрім перспективного аналізування внутрішнього середовища, 

необхідним є також дослідження його зовнішнього середовища. Це 

можна здійснити шляхом отримання регресійних залежностей між 

показниками внутрішнього стану та зовнішнього середовища. Прогноз 

поведінки зовнішніх індикаторів може дати відповідь про наявність 

потенціалу для підприємства у поточному середовищі його 

функціонування. Це дозволяє зрозуміти, яке управлінське рішення є 

коректним – зміна ринків чи інвестування у розвиток поточних ринків. 

У результаті проведення аналізу за чотирма наведеними складовими, 

можливим є висунути припущення про внутрішній стан підприємства і 

вплив на нього зовнішнього середовища. 

1. Мацук В. М., Князь С. В., Красілич І. О., Прохоренко В. П., 

2018 а. Критерії збалансованого оцінювання ефективності фінансових 

підприємницьких структур. Ефективна економіка,  № 11. 
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Науковий керівник – д.е.н., проф. С.В. Князь 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОНІТОРИНГУ СТАНУ 

РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 

 

Важливою складовою досягнення та збереження системою 

оцінювання економічної ефективності стратегії розвитку фінансового 

сектору України позитивної результативності є здійснення 

моніторингу цієї системи. У свою чергу, ключовим критерієм будь-

якої системи оцінювання є її інформативність, тобто здатність системи 

надавати найбільш повні та об’єктивні відомості про стан економічної 

ефективності стратегії розвитку. 

Розроблення дієвого моніторингу інформативності системи 

оцінювання економічної ефективності стратегії розвитку фінансового 

сектору неможливе без розуміння його сутності та особливостей, а 

також відмінностей від решти видів дослідження процесів та явищ. 

Першочергово, моніторингом є процес спостерігання та фіксування, 

оброблення даних, а також їхня інтерпретація і тлумачення щодо 

динаміки функціонування та зміни станів об’єкта, який розглядається.  

У табл. 1 наведено альтернативні методи для моніторингу 

інформативності системи оцінювання економічної ефективності 

стратегії розвитку фінансового сектору. 

Таблиця 1 

Методи моніторингу  

Методи 

моніторингу 
Характеристика методів 

1 2 

Статистичний 

моніторинг 

Базується на відстеженні, фіксуванні та трактуванні 

параметрів інформативності системи, що 

відображаються відповідними статистичними 

даними. 

Експертний 

моніторинг 

Полягає у відстежу ванні думок експертів шляхом 

періодичного фіксування їхніх оціночних суджень 

щодо інформативності системи впродовж періоду 

здійснення моніторингу. 

Стохастичний 

моніторинг 

Інформативність системи досліджується через 

застосування ймовірних моделей та визначення 

прогнозних значень параметрів інформативності 

системи 



185 
 

 

Продовження таблиці 1  

1 2 

Векторний, 

моніторинг 

Передбачає побудову векторів зі значень параметрів 

інформативності системи та моніторинг їхньої 

направленості і відхилень стосовно вектору 

оптимальних значень.  

Сигнальний 

моніторинг 

Інформативність системи досліджується за 

виявленням і фіксацією попередньо сформованих 

ознак (сигналів) її функціонування. 

Матричний 

моніторинг 

Інформативність системи описується 

багатокомпонентними матриця-ми з відображенням 

різних комбінацій значень їхніх компонентів, кожна з 

яких характеризує певний стан системи. 

Факторний 

моніторинг 

Ґрунтується на відображенні зміни інформативності 

системи через фіксування зміни рівня та напрямів 

впливу на неї факторів середовища діяльності 

системи.  

 

Найбільш оптимальним, на нашу думку, буде використання 

векторного методу моніторингу інформативності системи оцінювання 

економічної ефективності стратегії розвитку фінансового сектору, що 

доповнюватиметься матричним методом для аналізування його 

результатів. Його використання забезпечить виявлення відхилень 

інформативності у періодах дослідження діяльності даної системи, які 

дозволять розробити коригувальні управлінські рішення щодо 

удосконалення її елементів та складових, а комплексність та 

кардинальність розроблюваних рішень визначатиметься ступенем цих 

відхилень. 

1. Князь С.В., Прохоренко В.П., Мацук В.М. Критерії 

ідентифікації ефективності підприємницьких структур // Перспективні 

напрями розвитку національної економіки в умовах змін ринкового 

середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (19 січня 2019 року, Одеса). – Одеса, 

2019. – С. 25-28. 

2 Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів 

міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. 

Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 366 с. 
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ДОЦІЛЬНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

СЕКТОРУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Фінансова криза в Україні, загостривши низку структурних 

проблем у фінансовому секторі вітчизняної економіки, вимагає 

прискорення реалізації економічних реформ. Йдеться про реформи, 

спрямовані на стимулювання внутрішнього попиту і формування 

дієвого внутрішнього ринку, що визначено Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС. У таких умовах актуалізується нагальна потреба 

розробити й обґрунтувати основні засади стратегії регулювання 

розвитку фінансового сектору України.  

У рамках економічної політики держави фінансовий сектор стає 

об’єктом стратегічного управління і у довгострокових перспективах 

розглядається як похідна управління економічним розвитком країни. 

При цьому важливим є досягнення «ефективної алокації ресурсів 

фінансового сектору», яке передбачає забезпечення такого розвитку, 

фінансових відносин і процесів у ньому, за яких створюються 

необхідні умови для ефективного використання консолідованих 

фінансових ресурсів. Через це, в контексті регулювання, основним 

критерієм розвиненості фінансового сектору є стабільність 

інституційного регулювання. Теперішня фінансова глобалізація дає 

новий поштовх розвитку фінансового сектору, та призводить до 

формування світового фінансового ринку з його інституційними 

інноваціями. Від інституційного середовища фінансового сектору 

залежить швидкість входження економіки країни у світовий 

економічний простір та ефективність реформ загалом. 

Проаналізувавши загальносистемні характеристики фінансового 

сектору, можна виокремити його основні функції: виробництво та 

споживання різноманітних фінансових послуг; згладжування 

споживання в економіці; акумуляція фінансових ресурсів для 

реалізації інноваційної діяльності; вплив на економічний розвиток і 

амплітуду циклічних коливань; ефективне розміщення капіталу; 

створення нових фінансових продуктів; активізація відтворення 

людського капіталу та стимулювання зниження рівня бідності.  

На економічне середовище діяльності суб’єктів фінансового 

сектору впливають ендогенні та екзогенні фактори. Ендогенні фактори 

є чинниками мікроекономічного середовища, а екзогенні– 

макроекономічного. Ці групи факторів формують відповідне 
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адаптоване економічне середовище діяльності суб’єктів фінансового 

сектору, націлене на підвищення ефективності такої діяльності в 

конкретних умовах господарювання. Успішна діяльність суб’єктів 

фінансового сектору забезпечується розвинутим інституціональним 

середовищем фінансового ринку. Це середовище є складовою 

економічного середовища з певними нормами (економічними, 

соціальними, політичними, правовими та організаційними), які 

створюють передумови для просування і подальшого споживання 

фінансових послуг. Організаційна складова економічного середовища 

розглядається як сукупність організацій, які професійно займаються 

регулювальною діяльністю. На структуру економічного середовища 

впливає інфраструктурна складова, яка включає організації, які 

призначені для підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

фінансового сектору. Аналізуючи вищеперераховане доходимо  

висновку, що ігнорування інституційного середовища фінансового 

сектору істотно обмежує можливості науки у формуванні адекватних 

уявлень про економічну реальність при формуванні нових ринкових 

відносин. У сучасних умовах розвитку національної економіки новою 

функцією держави стає функція гарантування інституційного 

середовища (законодавча реформа, регулювання державного апарату, 

самообмеження держави, становлення громадянського суспільства), 

стратегічна участь у фінансових операціях (виконання функцій 

стратегічного інвестора, формування структури фінансового сектору) 

та корегування функціонування фінансового сектору (надання 

підтримки сектору, формування і розподіл державних інвестицій, 

проведення фінансової політики, встановлення санкцій) тощо.  

З метою реалізації стратегії регулювання розвитку фінансового 

сектору України, створення можливості своєчасно відслідковувати та 

коригувати відхилення у поточній діяльності необхідні подальші 

дослідження щодо розроблення системи оцінювання економічної 

ефективності стратегії розвитку фінансового сектору. 

 1.Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів 

міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. 

Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 366 с. 

 2.Князь С.В. Аналіз динаміки розвитку банківського сектору 

України / С.В. Князь, О.О.Другов, О.Є. Федорчак, В.П.Прохоренко // 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – 

№ 25. – Том 2. – С.27-35. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВИ 

 

На тлі сучасних соціальних, політичних та економічних 

світових тенденцій інноваційна діяльність держави є визначальним 

чинником формування її конкурентоспроможності у світовому 

економічному просторі. Саме належна увага до впровадження 

інновацій провідних підприємств створює передумови для 

економічного зростання держави, а також є однією з основних 

складових умов модернізації та забезпечення успішного 

функціонування господарства. Інноваційна діяльність являє собою 

комплексний процес створення, використання і розповсюдження 

нововведень з метою отримання конкурентних переваг та збільшення 

прибутковості свого виробництва [1].  

Інноваційна спроможність країни може бути оцінена на підставі 

її позицій у міжнародному рейтингу «Глобальний індекс інновацій» 

[2]. Аналізуючи показник глобального інноваційного індексу (GII) у 

період 2016-2019 рр., можна зробити висновок про невисоку 

інноваційну спроможність України, оскільки її позиції значно слабші 

не лише в порівнянні зі США, а й з країнами пострадянського 

простору та своїми найближчими сусідами. З іншого боку, в 

аналізованому періоді можна спостерігати певну тенденцію до 

зростання місця України в даному міжнародному рейтингу. 

Таблиця 1 

Динаміка рейтингу деяких країн за Індексом інноваційної 

діяльності за 2016-2019 рр. 

  2016 2017 2018 2019 

Країни GII Місце GII Місце GII Місце GII Місце 

Україна 35,72 56 37,62 50  38,52 43  37,4 47  

США 61,4 4 61,4 4 59,81 6 61,73 3 

Росія 38,5 43 38,16 45 37,9 46 37,62 46 

Польща 40,22 39 41,99 38 41,67 39 41,31 39 

Латвія 44,33 34 44,61 33 43,18 34 43,23 34 

Згідно з даними Державної служби статистики, показник частки 

кількості підприємств, що впроваджували інновації, в загальній 

кількості промислових підприємств, не мав стійкої тенденції і приймав 
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такі значення: 2014 р.- 12,1%, 2015 р.-15,2%, 2016 р.-16,6%, 2017 р. -  

14,3%, 2018 р.-15,6% [3]. 

 
Рисунок 1. Витрати та джерела фінансування інноваційної діяльності 

промислових підприємств у 2000-2018 рр., млн. грн. 

Аналізуючи дані рис. 1 можна простежити в цілому зростаючий 

характер показника витрат на фінансування інноваційної діяльності 

промислових підприємств у період 2000-2018 рр. Варто зауважити, що 

основну частину витрат складають власні кошти підприємств, 

державне фінансування є недостатнім і становить незначну частину. 

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна 

зробити висновок, що для України вкрай важливо усвідомлювати 

пріоритетне значення інноваційної активності вітчизняних в контексті 

забезпечення необхідних параметрів економічного зростання, тож 

необхідно збільшувати впровадження інновацій на підприємствах та 

розширювати витрати на інноваційну діяльність, в тому числі за 

рахунок бюджетних коштів держави, оскільки це сприятиме 

покращенню її становища на світовій арені. 

1. Семенюк О. М. Інноваційна діяльність як основа розвитку 

підприємства / О. М. Семенюк // Вчені записки університету "КРОК". 

Серія : Економіка. - 2013. - Вип. 33. - С. 218-223. 

2. Глобальний інноваціний індекс. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  https://www.globalinnovationindex.org/home 

3.Офіційний сайт Державної служби статистики. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 
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В. Ярошевич  

Науковий керівник – асп. В.М. Мацук 

 

ВЕКТОРИ І РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

 Процес оцінювання діяльності підприємств  можна розділити 

на декілька векторів і рівнів, у межах яких відбувається формування 

переліку показників, які необхідні для оцінювання діяльності 

підприємства. Ці вектори і рівні повинні відображатись конкретними 

показниками. З аналітичної точки зору кожне підприємство є наділене 

унікальними особливостями, врахування яких носить ситуаційний 

характер.  Проте розрахунок значень цих показників не завжди дає 

змогу відповісти на питання чи доцільним є прийняти те чи інше 

управлінське рішення, бо чимало з не мають нормативних значень, 

спрямовані на максимізацію або мінімізацію.  

Результати аналізу можна вважати сприятливими або 

несприятливими тільки за умови дослідження значень цих показників 

у динаміці. Проте для більш повного дослідження необхідним є 

проведення також перспективного аналізу та врахування хаотичності 

розподілу динамічних рядів даних значень обраних індикаторів.  

Прив’язувати дослідження стану підприємства до готових 

систем показників не варто, оскільки вони є результатом 

абстрагування та узагальнення і можуть не відповідати вимогам 

певних нестандартних процесів, що мають місце на багатьох 

підприємствах.  Більше того, звичну систему показників варто також 

доповнити новими показниками, які дають змогу врахування деякі 

особливості діяльності досліджуваного підприємства.  

До таких показників, можуть бути відгуки клієнтів, 

відвідуваність інтернет-сторінок підприємства, активність в 

соціальних мережах, зміна структури споживачів тощо.  

Всі ці індикатори не включаються у стандартні системи 

оцінювання підприємств, проте мають бути враховані, оскільки дають 

більш повну інформацію про те, які управлінські рішення має 

прийняти керівництво на тому чи іншому етапі розвитку підприємства. 

1. Мацук В. М., Князь С. В., Красілич І. О., Прохоренко В. П., 

2018 а. Критерії збалансованого оцінювання ефективності фінансових 

підприємницьких структур. Ефективна економіка,  № 11. 
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Я. Семененко 

Науковий керівник – асист. К. Р. Кохалевич  

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ 

 

 На сьогоднішній день економіка України переживає новий етап 

розвитку – вона стає все більш орієнтованою на інформаційно-

комунікаційну сферу господарювання. В умовах глобалізації та 

постійного розвитку економічних процесів інформація набуває все 

більшої цінності і це, насамперед, пов’язано зі стрімким розвитком 

інформаційних технологій. При цьому Інтернет змінив сам спосіб 

ведення бізнесу – тепер він є невід’ємною частиною здійснення 

комерційної діяльності. Відсутність діяльності будь-якого характеру у 

всесвітній мережі для підприємства нині розцінюється як недолік. 

Брак часу у споживачів змушує все більше придбань робити через 

Інтернет, а це, в свою чергу, зумовлює ще більший розвиток 

електронної торгівлі завдяки появі нових її різновидів. Незважаючи на 

це, наукова спільнота ще не має не лише чіткого визначання поняття 

«Інтернет-торгівлі», а й її класифікації (ієрархічної структури). 

Для того, щоб дати наукове визначення поняття «Інтернет-

торгівлі», необхідно з’ясувати, чи тотожні поняття «електронна 

торгівля» та «Інтернет-торгівля», та чи можна відокремлювати їх від 

поняття «електронної комерції». 

Аналіз наукових підходів до визначення понять «електронний 

бізнес», «електронна комерція», «Інтернет-торгівля», показав, що 

єдиного визначення даних понять не існує. Насамперед, це пов’язано з 

тим, що представники різних наукових шкіл розглядають їх під 

різними кутами зору. Так, Тардаскіна Т. М. вважає, що різниця між 

цими трьома економічними явищами полягає в типі використання 

інформаційних технологій. Пушкар О. І., Грабовський Є. Н., 

Пономаренко Є. В. вважають, що головною метою електронного 

бізнесу є створення інтегрованого ланцюжка доданої вартості. Трубін 

О. І. розмежовує вищевказані поняття за типом ділової активності. 

Юдін М. В., Макарова Р. М. і Маєвська А. А. головною ознакою 

електронного бізнесу вважають мету його використання, а саме: для 

перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків підприємства. Поняття 

Інтернет-торгівлі вищеназвані науковці не використовують, а 

головною ознакою електронної комерції вважають використання 

інформаційних технологій. Законопроект № 2306а «Про електронну 

комерцію» не дає визначення поняттю «електронний бізнес», але дає 



192 
 

чітке розуміння того, що Інтернет-торгівля є видом електронної 

комерції та обмежується реалізацією товарів і послуг, у той час, як 

електронна комерція включає в себе весь спектр дій підприємства, 

спрямований на отримання прибутку.  

Дослідник В. О. Соболєв у статті «Сутність основних понять 

Інтернет-торгівлі» пропонує наступне визначення: «Інтернет-торгівля 

– це організація і технологія процесу купівлі-продажу товарів, в якому 

весь цикл комерційної транзакції або її частина відбувається 

електронним способом із використанням телекомунікаційних мереж 

та електронних фінансово економічних інструментів за допомогою 

реклами й розповсюдження товарів і послуг у мережі Інтернет». Таке 

визначення, на мою думку, більше підходить до поняття «Інтернет-

комерції», так як маркетинг не можна вважати частиною торгівлі. 

Найбільш конкретне визначення Інтернет-торгівлі дає М. В. 

Макарова: «Інтернет-торгівля – це форма здійснення торгівлі товарами 

чи послугами з використанням технічних і програмних можливостей 

глобальної комп’ютерної мережі Інтернет». 

Вважаю, визначення поняття, що найповніше характеризує 

Інтернет-торгівлю, є наступне: Інтернет-торгівля – це вид електронної 

комерції, що являє собою операції з купівлі/продажу товарів за 

допомогою мережі Інтернет. 
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ПІДСЕКЦІЯ  

кафедри туризму 

 

В. Боднар 

 Наукови керівник –  к.е.н., асист. М.І. Габа  

 

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕКСИКИ НА 

МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ  

 

Туризм сьогодні перетворився в одну з міжнародних брендових 

категорій. Багато розвинутих країн поступово перетворюють туризм в 

основну рушійну силу соціально-економічного прогресу за допомогою 

створення робочих місць і нових підприємств, доходів від експорту та 

розвитку відповідної інфраструктури. За останні шістдесят років 

туризм суттєво диверсифікувався, перетворившись в один із найбільш 

швидко зростаючих секторів економік світу. Туристична 

зацікавленість зростає до всіх туристичних регіонів світу.  

Мексика – країна, в якій туризм за обсягом валютних 

надходжень займає друге місце після торгівлі нафтою і газом. Туризм 

в Мексиці є важливою галуззю економічної діяльності для країни, за 

масштабами одними з найбільших у світі. Мексика входить у десятку 

найбільш відвідуваних країн у і найбільш відвідуваною іноземними 

туристами країною в Латинській Америці. 

Згідно зі статистикою, зібраною у 2016 році Всесвітньою 

туристичною організацією Організації Об'єднаних Націй, Мексика 

оцінюється як 8-й найбільш популярний напрямок для міжнародних 

відпочиваючих у всьому світі. Мексика посіла 8 місце в цьому році, 

перевершивши інші бажані пляжні напрямки, включаючи 

Домініканську Республіку, Грецію, Португалію, Таїланд і Туреччину.   

На початку ХХІ ст. Мексика - визнаний латиноамериканський 

лідер в експорті туристичних послуг. Переважна більшість іноземних 

туристів, які відвідують Мексику, прибувають зі США та Канади. 

Наступна за величиною група туристів — з Європи та Азії. Невелика 

кількість туристів також приїжджають з країн Латинської Америки. 

Для такого стрімкого зростання туристичної галузі Мексика 

мала відповідні природні і соціально-економічні передумови, які 

використала в повному обсязі. Серед природних чинників слід 

виділити два компоненти - сонце і вода, точніше, морське й океанічне 

узбережжя із чистими та зручними пляжами і комфортні для 

відпочинку кліматичні умови окремих регіонів.  
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Серед численних соціально-економічних факторів найбільший 

вплив мали як загальносвітові тенденції розвитку туризму, серед яких 

збільшення вільного часу в населення провідних світових держав та 

прогрес у галузі транспорту, так і власне "мексиканські" економічні, 

географічні та геополітичні чинники, насамперед - сусідство зі США. 

Саме американці, а далі за ними і канадці стали основними 

споживачами мексиканського туристичного продукту.  

Потужним чинником розвитку туристичної індустрії стала 

багата культурна спадщина. Особливої популярності набули центри 

найдавніших Американських цивілізацій майя та ацтеків - Чічен-Іца, 

Майяпан, Паленке, Теотіукан, Ушмаль, де збереглися чудові зразки 

архітектури і мистецтва: піраміди, залишені ацтеками, культові 

споруди, кам'яні укріплення, давні поселення і житлові будинки. 

Високу пізнавальну цінність мають пам'ятки іспанської колоніальної 

доби у містах Пуебла, Гвадалахара, Кампече, Ель-Тахін і багатьох 

інших центрах, розкиданих територією країни. 

Мексика пропонує набагато більше, ніж просто розкішні 

курорти, завдяки яким вона багатьом відома. Пам’ятки розкинуті від 

спадщини древніх і важливих цивілізацій до мирних національних 

парків. Слід виділити, десять найкрасивіших місць, які варто відвідати 

в Мексиці туристам: Пуерто-Вальярта; Півострів Юкатан; Оахака; 

Чьяпас; Каньйон Коппер; Буфадора;Чичен-Іца; Водоспад Хорстейл; 

Ісла Мухерес; Арка Кабо Сан Лукас. 

Хоча масовий туризм є основним національним доходом на 

душу населення, мексиканська влада прагне привернути увагу 

туристів до обізнаності про захист навколишнього середовища і 

культури. Острів Ревілья-Хіхедо, також відомий в як "мексиканські 

Галапагоси" є прикладом нового, альтернативним підходу до туризму, 

де ставиться акцент на екотуризмі. У зв'язку з витонченою і 

делікатною екосистеми мексиканських тихоокеанських островів, 

постачальники послуг зобов'язані здійснювати екскурсії в малих 

групах, щоб побачити природну красу острова і підводний світ, що їх 

оточує, займатися дайвінгом і пішим туризмом. Круїзи на острови 

Ревілья-Хіхедо розпочинаються у портах Мансанільо і Кабо-Сан-

Лукас. 

Отже, можна зробити висновок, що Мексика є відкритою і 

цікавою країною для туристів, завдяки своєму багатоманітному 

туристичному потенціалу. Вона є визнаним латиноамериканським 

лідером в експорті туристичних послуг,і щороку приймає велику 

кількість туристів, і завдяки цьому отримує значні надходження у 

державний бюджет. 
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І. Бойко  

Науковий керівник – к.е.н., доц. Г. Я. Ільницька-Гикавчук  

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Львівщина одна із найперспективніших областей в Україні в 

туристичній галузі і входить до п’ятірки найпривабливіших 

туристичних регіонів України. У даному регіоні є можливість 

розвивати широкий спектр видів туризму. Велика різноманітність 

рекреаційних ресурсів, унікальна історико-культурна спадщина, багата 

культура і збереженість традицій створюють усі можливості для 

розвитку лікувального, пізнавального, культурно-пізнавального, 

спортивного, пригодницького, екологічного видів туризму. 

Львівська область займає одне із провідних місць в Україні за 

наявністю рекреаційних ресурсів, які представлені мінеральними 

водами, лікувальними грязями, озокеритом та кліматичними 

ресурсами. На базі рекреаційних ресурсів засновані такі курорти, як: 

Моршин, Трускавець, Великий Любінь, Шкло, Немирів, Східниця. 

Частка Львівської області у загальноукраїнському потенціалі складає 

5,4 % і поступається лише Закарпатській області.  

Природно-заповідний фонд складає 4,5 %  від 

загальноукраїнського і включає такі унікальні об’єкти, як: НПП 

«Сколівські Бескиди», ПЗ «Розточчя». 

Область зберігає велику архітектурну спадщину і входить у 

п’ятірку найбагатших областей. Палаци, фортеці та одні із найкраще 

збережених замків в України приваблюють внутрішніх та іноземних 

туристів. На Львівщині знаходиться найбільша кількість монастирів 

серед інших областей України – 45, що становить 18 % від 

загальноукраїнського. Для порівняння, в інших областях середній 

показник 10.  

Кількість туристів, яких обслуговували туроператори та 

турагенти зросла за останні 8 років, щоправда відчутний спад після 

початку військового конфлікту (табл. 1). 

Позитивна динаміка зросту іноземних та внутрішніх туристів 

забезпечується: 

- наявністю значної кількості архітектурних пам’яток, серед 

яких значна частка включені у всесвітню спадщину ЮНЕСКО; 

- збереженням культурної самобутності; 

- наявністю широкого спектру рекреаційних та природних 

ресурсів; 
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- вигідним географічним розташуванням; 

- щільною мережею транспортних шляхів. 

Таблиця 1 

Динаміка кількості туристів Львівської області, осіб 

Рік Загальна кількість 

туристів 

У тому числі 

в’їзні виїзні внутрішні 

2010 153939 9894 102340 41705 

2011 128709 12955 81000 34754 

2012 124013 19033 63706 41274 

2013 188520 16162 131530 40828 

2014 92128 2015 61465 28648 

2015 112472 3057 60830 48585 

2016 181827 8370 74877 98580 

2017 175150 6042 82653 86455 

2018 182255 7617 112757 61881 

 

Не зважаючи на позитивні передумови розвитку туризму 

Львівщини, наявні великі проблеми: 

- велика кількість архітектурних споруд на межі знищення; 

- туристична інфраструктура залишається все ще на низькому рівні; 

- низький рівень транспортних послуг; 

- недостатність інформаційно-маркетингового забезпечення щодо 

невеликих містечок; 

- недостатність фінансового забезпечення туристичної галузі; 

- недостатність фінансування кваліфікованих спеціалістів у галузі 

туризму; 

- недосвідченість і неналежний рівень підготовки більшості працівників 

галузі туризму. 

Для залучення більшої кількості туристів до Львівської 

області необхідно реалізувати наступні кроки: 

- збільшення обсягу міжнародного партнерства і належної підготовки 

кваліфікованих кадрів; 

- формування культури туризму у невеликих містечках; 

- виділення коштів на реставрацію пам’яток архітектури; 

- розробка сучасної туристичної інфраструктури; 

- ремонт доріг місцевого значення; 

- подання заявок на проведення міжнародних конкурсів у невеликих 

містечках з метою завантаження підприємств готельного типу; 

- розробка і реалізація програм інвестиційної діяльності. 
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Х. Боса 

Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Б.Р. Кошова  

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС – ПРОЦЕСІВ ГОТЕЛЮ В 

УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ 

 

 В умовах  сьогоднішнього становлення  вітчизняної 

туристичної сфери чітко проглядається закономірність формування 

невеликих підприємств,  готельного, ресторанного, розважального 

типу. Перевагою їх є не обтяженість громіздкою управлінсько - 

адміністративною структурою та можливість гнучкого реагування на 

зміни у зовнішньому середовищі.  В умовах ринкової, політичної, 

соціальної нестабільності виникає необхідність застосування сучасних, 

нестандартних, методів управління з метою виживання у конкурентній 

боротьбі, що змушує підприємства, зокрема готельного господарства, 

застосовувати нестандартні маркетингові заходи, котрі передбачають:  

1. Нестандартне позиціонування готелю. На сучасному етапі 

найбільш перспективним є позиціонування і просування готелю як 

об’єкта  нестандартного формату, котрий, орієнтований на людей 

молодого та середнього віку, котрі ведуть здоровий спосіб життя, 

цікавляться сучасним мистецтвом, займаються бізнесом. Такий 

сегмент споживачів можливо залучити до клієнтської бази лише 

завдяки: − бронюванню через сайт готелю або за допомогою online-

порталів, котрі являються собою індивідуальних гостей, які планують 

поїздку самостійно; − груп туристів, які прибувають через туристичні 

компанії; − гостей корпоративних компаній, котрі як правило  є 

партнерами готелю.  

2. Формування політики розподілу, котра передбачає розвиток 

відносин із партнерами (туроператорами, орендарями) з реалізації 

послуг готелю.  Удосконалення економічної ефективності готелю 

можливе й завдяки розвитку відносин із компаніями-орендарями; 

вироблення загальних стратегій і спільних проектів; забезпечення 

якості послуг, що надаються; Co-branding; − укладання договорів із 

туристичними операторами і туристичними агентами на реалізацію 

туристичних путівок у готель (від суто бронювання номерів до 

формування туроператорами турпакетів, у складі яких передбачена 

база розміщення); − розвиток клієнтської бази; − стимулювання 

активних продажів у корпоративному секторі (укладання договорів з 

івент-компаніями та іншими івент- і конгрес-групами); – збільшення 

частки корпоративних компаній у клієнтській базі готелю; − 

забезпечення якісних і своєчасних продажів через канали online-
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бронювання; − інформаційний супровід продажів, просування сайту, 

SMM.  

3. Удосконалення ціноутворення передбачає цілий ряд 

заходів, котрі базуються не лише на необхідності надання гнучкої 

системи формування ціни для контрагентів і індивідуальних гостей на 

основі аналізу попиту і сезонної активності, а й забезпечення 

своєчасного застосування базового тарифу, «кращої ціни дня» і 

надання спеціальних умов на розміщення за зміни цінової політики 

конкурентів, чи значної зміни ринкової кон’юнктури.  

Сьогоднішня практика ціноутворення на готельні послуги 

передбачає такі  пакетні пропозиції: 

1) − Long Stay – тариф застосовується для гостей, які 

проживають у готелі більше п’яти номеро-ночей протягом одного 

заїзду; 

2)  − Regular guest – тариф діє у разі проживання гостя 

більше 10 номеро-ночей за рік за умови прямого бронювання 

проживання;  

3) − Promo – тариф застосовується для проживання 

знаменитих гостей, проживання в рамках маркетингових заходів;  

4) − Special – тариф застосовується для формування 

пакетних і спеціальних пропозицій у періоди низького попиту; 

5)  − Cost – тариф застосовується для розрахунку 

вартості проживання, пропонованого в рамках подарункових ініціатив 

або внутрішнього використання для потреб готелю.  

Не варто  забувати, що поруч із сучасними маркетинговими 

заходами, котрі передбачають удосконалення бізнес – процесів, слід 

застосовувати прості заходи, котрі приносять не менш вагомий 

економічний ефект, а саме: формування служби маркетингу; 

формування і постійне ведення бази даних про постійних гостей, 

відстеження та облік особливих побажань гостей, особливостей їх 

проживання, листування з гостями;  розроблення корпоративної 

програми готелю; забезпечення гарантованого безперебійного 

функціонування автоматизованих систем готелю, організація 

резервних джерел живлення і функціонування для підтримки 

працездатного процесу в періоди аварійних відключень і т.п. 

Вагомий внесок у удосконалення бізнес – процесів готельного 

господарства, здійснили сучасні інформаційні, комп’ютерні технології,  

котрі  не лише розширили горизонти ринкових відносин, та зблизили 

споживача із продавцем, а й призвели до загострення конкурентної 

боротьби не лише на реальному ринку, а  й віртуальному.   
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І. Вентик 

Науковий керівник – ст. викл. О. В. Недзвецька 

 

РОЛЬ ТА МІСЦЕ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ 

ТУРЕЧЧИНИ 

 

Туреччина – країна, що славиться не лише своїми відмінними 

курортами, пляжами і морями а також сферою послуг: готелями 

високого класу, обслуговуванням персоналу і величезною 

різноманітністю розваг. У Туреччині постійно зростає кількість 

іноземних туристів. їх чисельність уже давно перевищила 10 млн осіб. 

Країна має всі умови для подальшого розвитку рекреаційно-

туристичної галузі. 

 Поняття «анімація» має латинське походження (animа - вітер, 

повітря, душа; animatus - одушевління) і означає наснагу, натхнення, 

стимулювання життєвих сил, залучення до активного відпочинку. Все 

більш актуальним в наш час стає необхідність у повноцінному 

відпочинку, що пов'язано з високим темпом життя, зростанням 

емоційних навантажень. Таке завдання з успіхом вирішує туристична 

подорож у сполученні з якісно організованим анімаційним 

супроводом. Туреччина намагається всіляко диверсифікувати свою 

рекреаційно-туристичну галузь, не обмежуючись лише пляжами та 

пізнавальним туризмом і намагаючись привернути увагу туристів за 

допомогою варіативної анімаційної діяльності. 

У готелях Туреччини, що є одним з елементів туристичної 

інфраструктури, анімаційна діяльність представлена як додаткова 

послуга, що входить у загальний пакет туристичних послуг. 

Організацією анімаційної діяльності в Туреччині займається 

спеціально відібраний персонал з метою розваг публіки, тобто 

туристів і відвідувачів турецьких готелів. Наявність анімаційної 

складової в кожному виді туризму є важливим чинником впливу на 

розширення соціокультурних та економічних можливостей туризму в 

Туреччині, одним з ефективних засобів залучення гостей у готелі, стає 

його родзинкою та кращим засобом реклами туру або закладу. 

Анімація в готелях Туреччини - це додаткові послуги клієнту, 

ціль яких розбудити у туриста позитивні емоції, відчуття повного 

задоволення від відпочинку й бажання приїхати в цей готель ще раз. 

Організація анімаційної послуги - це командна робота. Це 3 

невеликі команди з 3-5 осіб аніматорів, що здатні організувати дитячу 

анімацію, спортивно-оздоровчий та розважально-розвиваючий 

напрями для молоді, дорослого населення та третього віку 
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відпочиваючих, або ж великі команди з 15-20 осіб працюють разом, і 

за необхідності діляться на команди. Кожен аніматор має відповідне 

завдання протягом дня: деякі з них організовують спортивні заходи, 

хтось створює постановки протягом усього сезону, навчає танцям 

свою команду, ставить шоу й бере участь у них, деякі доглядають за 

дітьми, а деякі займаються з іншими клієнтами готелю. 

Дуже насиченою виглядає програма аніматорів у вечірній час, 

для дітей аніматори з міні-клубу проводять міні-дискотечний вечір. 

Після міні-диско аніматори запрошують туристів на вечірню шоу-

програму. У програмі беруть участь професійні групи танцівників, 

циркачів, фокусників, акробатів. Тричі на тиждень аніматори 

представляють свою гумористичну програму. Протягом усього 

відпочинку туристи можуть побачити декілька шоу-програм. 

Також анімацію можна зустріти на різних екскурсіях, а інколи 

пропонуються поїздки саме для того, щоб туристи подивились 

вишукане шоу. 

У процесі анімаційної діяльності відбувається: задоволення 

потреб людини у творчості, спілкуванні з людьми, близькими за 

духом, за професією шляхом диспутів, обмінів інформацією; 

задоволення потреб людини у психологічному розвантаженні від 

повсякденної втоми за допомогою контакту з природою, участі в 

турпоходах, морських прогулянках допомагає реабілітаційна анімація. 

Взаємозбагачення в анімації стає причиною для виникнення творчої 

анімації. Також позитивний вплив на людину має анімація в русі, що 

задовільняє потреби сучасної людини в русі шляхом залучення до 

участі в рухливих спортивних іграх, заняттях аеробікою, відвідуванні 

дискотек і просто занять елементарною фіззарядкою. Анімація через 

залучення до культури задовільняє потреби людей у духовному 

розвитку за допомогою відвідування музеїв, знайомству з пам'ятками 

культури, історії та архітектури, купівлі сувенірів, особливо 

виготовлених місцевими умільцями. 

Висновок: кінцевою метою туристської анімації є 

задоволеність туриста відпочинком - його гарний настрій, позитивні 

враження, відновлення моральних і фізичних сил. Туристична анімація 

в Туреччині - дуже важлива частина сукупної діяльності туристичного 

підприємства, що дозволяє виявити високий ступінь професіоналізму в 

плануванні, проектуванні і реалізації туристичного продукту. 

Доцільно переймати досвід анімаційних команд Туреччини, 

що мають професійну підготовку та успішно користуються широкою 

популярністю серед різних вікових категорій туристів. 
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А. Гасинець  

Науковий керівник – к.е.н.,ст. викл. Б.Р. Кошова  

 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТУ З 

МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ 

ФІРМ 

 

У сучасному суспільстві  Інтернет – технології проникли у 

повсякденне життя не лише простих людей, а й бізнес, що дало змогу 

кардинально переглянути виробничі, господарські та управлінські 

процеси.  А також зменшити втрати часу та оптимізувати кількість 

працівників, котрі беруть участь у наданні послуг. Глобальність 

охоплення населення планети Інтернет - мережею вражаюча ( рис. 1) 

 

 
Рис. 1.  Кількість користувачів глобальної мережі Інтернет в усьому 

світі (млн. осіб) (укладено автором  за даними Internet World Stats [1]) 

 

За останнє десятиріччя кількість користувачів мережею 

Інтернет зросла у понад як 40 разів і невпинно зростає. Серед сучасних 

європейських країн Україна посідає 15 місце, де 35,3 % населення 

активно використовує можливості глобальної мережі. По відношенню 

до сусідніх держав цей показник є невисоким, адже такі розвинені 

країни, як Німеччина (98,2%), Голландія (95,6%), Данія (92,1%) та 

навіть половина населення Польщі (52,5 %), активно використовують 

можливості Інтернету для комерційних та особистих цілей. 

Невпинне зростання кількості користувачів мережі Інтернет 

безпосередньо впливає на розвиток туристичної сфери не лише в 

Україні, а й  світі, що чітко проглядається через призму змін у 

структурі туристичних потоків (табл.1).  Спрощення взаємодії 

учасників туристичного ринку, дозволяє використовувати більш 

ефективні канали зв’язку з цільовими ринками, забезпечувати простий 

і швидкий для споживачів спосіб отримання туристичних продуктів та 

послуг.  
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Таблиця 1 

Напрями використання можливостей Інтернету у діяльності 

туристичних підприємств (укладено автором) 

Напрями 

використання 

Засоби Інтернету Цільові групи 

Моніторинг ринку 

туристичних послуг 

(дослідження потреб 

споживачів, 

конкурентів) 

Пошукові системи. 

Форуми. Чати. Тематичні 

та спеціальні сайти і 

портали: − каталоги; − 

власний веб-сайт; − e-mail 

Потенційні 

споживачі. 

Партнери. 

Конкуренти 

Маркетингова 

діяльність: реклама, 

PR, стимулювання 

збуту, директ-

маркетинг 

Власний веб-сайт. Банерна 

реклама. Перехресні 

посилання. E-mail (пряме 

розсилання). Контекстна 

реклама 

Потенційні 

споживачі. 

Партнери 

Бронювання, он-лайн 

продаж туристичних 

послуг 

Власний веб-сайт. E-mail Потенційні/реа

льні споживачі. 

Партнери 

Отримання 

професійної 

інформації 

Пошукові системи. 

Форуми. Чати. Тематичні 

та спеціальні сайти і 

портали: − каталоги; − 

конференції, розсилки 

Персонал 

туристичного 

підприємства 

Підтримання 

ділового зв’язку 

Власний веб-сайт. E-mail Партнери. 

Потенційні/реа

льні споживачі.  

Як бачимо із вище сказаного, Інтернет проник у всі сфери 

діяльності людства. Електронна комерція, котра застосовується у  

туристичній галузі має ряд переваг, адже дає можливість розроблення 

принципово нових видів стратегій просування туристичних продуктів; 

суттєво знизити витрати на просування туристичних послуг та 

підвищити рівень обслуговування клієнтів і сформувати стійкі 

взаємовідносин з ними. За оцінками аналітиків використання Інтернет-

технологій  дало змогу скоротити операційні витрати за останнє 

десятиліття на 5–10 %, що збільшило прибуток на 5–100 % [2].   

1. Internet World Stats [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

https://www.internetworldstats.com/ 

2. Семенов В. Ф. Поняття і зміст організаційно-економічного 

забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості / 

В. Ф. Семенов, С. С. Галасюк, О. В. Шикіна // Актуальні проблеми 

економіки. – 2015. – №10 (172). - С. 202-212. 

https://www.internetworldstats.com/
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А. Головко 

Науковий керівник – к.г.н., доц.  Л.В. Теодорович 

 

СТАЛИЙ ТУРИЗМ ЯК ІМПЕРАТИВ СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА ЛЬВОВА 

 

 «Стійкий туризм» (англійською мовою Sustainable tourism) – 

сучасний пріоритет функціонування туристичної галузі, що 

ґрунтується на принципах концепції сталого розвитку. Сталий 

(гармонійний, збалансований) розвиток – це розвиток, який забезпечує 

визначений тип рівноваги, тобто баланс між соціально-економічними 

та природними складовими. Отже, стійкий туризм повинен 

задовольняти всі наявні потреби таким чином, щоб забезпечити 

аналогічними можливостями майбутні покоління. Основною умовою 

сталого розвитку туризму можна вважати задоволення найважливіших 

потреб і прагнень людини шляхом реалізації функцій туризму як 

специфічного виду діяльності.  

Запровадження концепції сталого туризму є необхідною умовою 

розвитку туристичної галузі у м. Львів. Історико-культурні пам'ятки, 

музеї, театри, національні традиції та звичаї, ділова активність та 

зручні шляхи сполучення приваблюють сюди велику кількість 

туристів (рис.1.).  

 
Рис1. Динаміка чисельності туристів у м. Львів за 2013-2018 рр. 

Львів – єдине місто України, яке у 2018 році за оцінкою 

чисельності притоку міжнародних туристів, посівши 80 місце, 

потрапило до щорічного рейтингу топ-100 туристичних дестинацій 

світу. Розташоване в регіоні рідкісних екологічно чистих природно-

кліматичних умов місто претендує на статус туристичного центру 

світового значення. Разом з тим, через велику відвідуваність місто 

відчуває на собі негативні наслідки розвитку туризму. Одна з 

найбільших проблем – перевантаженість центральної частини міста 

туристичними потоками. Зокрема, через площу Ринок проходять понад 

90% туристичних маршрутів, саме тут відбувається більшість масових 

заходів, виступів та концертів. За теоретичними підрахунками у центрі 

Львова повинно знаходитись не більше як 1996 осіб у день. Реальне 
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число туристів є набагато більшим. У 2018 році Львів відвідувало 

близько 6028 туристів за день. Відповідно, на 729 тис. місцевих 

жителів припадало 2,2 млн. туристів за рік. Хоча, у порівнянні з 

відомими світовими туристичними центрами це незнача цифра, 

враховуючи невеликі розміри Львова (зокрема центральної його 

частини), таке навантаження є досить відчутним. Воно негативно 

впливає на збереження архітектури історичних будівель, паралізує рух 

транспорту, збільшує навантаження на каналізаційну та водогінну 

систему, створює некомфортні умови для місцевих жителів, а також 

додаткові проблеми з вивезенням та утилізацією побутових відходів.  

Для збереження культурно-історичної та духовної спадщини 

Львова необхідно зменшити туристичне навантаження на центр міста, 

правильно розподіливши туристичні потоки. У пішохідній зоні Львова 

знаходиться значна кількість атракцій, тому збільшувати їхню 

кількість не варто. Слід розширювати межі туристичних маршрутів 

Львова та відкривати нові привабливі місця як для туристів, так і для 

мешканців міста. Потенційно привабливими для туристів є такі 

частини міста: вулиці Коновальця та Чупринки з будівлями ХІХ ст.; 

площі Старий Ринок, Олекси Гасина, Святого Теодора, Митна, Князя 

Ярослава, Василя Вишиваного, Університетська, Петрушевича, 

Святого Юра, Музейна; історичні ділянки Підзамче, Кастелівка, Новий 

Світ, Левандівка, Майорівка; парки, сквери, околиці Львова, м. 

Винники, смт Брюховичі, які користуються меншою популярністю у 

туристів, проте є досить цікавими цікавими для огляду. Необхідно 

популяризувати маршрути «Науковий Львів» по місцях різних 

винаходів, зроблених у Львові, «Промисловий Львів», 

«Астрономічний Львів», смарт-маршрути. Доцільно організувати 

маршрут «Парками Львова», який включатиме зелені зони міста. 

Також доцільно освоювати нові райони для туристів, наприклад, 

сучасний Сихів, де відкрили першу екостежку, загадкову Левандівку 

тощо. Крім цього, слід раціонально використовувати певні локації для 

проведення різноманітних масових культурно-мистецьких заходів, а 

також формувати нові, зручні як для мешканців, так і для туристів. 

Перспективним є розвиток медичного та ділового (конференц-

туризму), надходження від яких можна буде використовувати для 

реалізації концепції стійкого розвитку туризму. 

Впровадження концепції сталого розвитку у Львові – 

імператива сьогодення, яка потребує значних інвестицій та 

комплексного підходу на основі взаємодії органів державної влади, 

місцевого самоврядування, а також інвесторів та різних суб’єктів 

туристичної діяльності. 
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Т. Деркач 

Науковий керівник –  к.е.н., доц.  І.С. Дулин 

 

НОВІ ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ 

 

Актуальність теми. На даний час туризм є однією з найбільш 

перспективних галузей всієї світової економіки, який забезпечує 

задоволення однієї з основних потреб людини - це відпочинок. 

Усвідомлення людиною того, що вона є громадянином не тільки своєї 

країни, але і світу, веде до розширення туристичних поїздок, 

збільшення пропозицій на ринку різноманітних турів. Проте, з кожним 

роком туристи стають все вимогливішими, а туристичні підприємства 

намагаються задовільнити потреби туристів новими цікавими 

напрямками, турами, країнами.  

Одним з ключових чинників розвитку території (країни, регіону, 

населеного пункту) в боротьбі за цільові групи туристів виступає 

туристична привабливість. 

Поширеним є розуміння категорії «туристична привабливість» 

як ресурсів розвитку туризму; туристичного потенціалу. Вітчизняні та 

зарубіжні фахівці в сфері туризму визначають привабливість 

туристичного регіону, або туристичну привабливість як сукупність 

природних привабливих або «атрактивних» характеристик; як похідну 

взаємного функціонування попиту і пропозиції, виходячи з того, що 

туризм – це система, яка є результатом їхньої взаємодії. 

Саме тому, туристичні підприємства залучають туристів, щоб 

показати нові туристичні дестинації, які ще маловідомі, проте дуже 

цікаві і пізнавальні, що дасть можливість підвищити туристичну 

привабливість регіону. 

Нижче зазначено п’ять локацій, які залишаються маловідомими, 

однак надзвичайно цікавими та самобутніми та можуть підвищити 

туристичну привабливість регіону. До них можна віднести наступні: 

1.Етрета, Нормандія - це маловідоме туристичне містечко 

регіону Нормандія, яке відоме своїми пляжами. Найбільше в плані 

мальовничості пощастило саме Етрета, бо скелі тут утворюють 

химерні арки і піки, пройти повз які просто неможливо. Оригінальний 

сад над морем на скелі Етрета - одне з кращих прикрас міста. 

Протягом багатьох років сади були в приватній власності і тільки в 

2016 році їх відкрили для відвідування.  

2.Бастай, Німеччина. За якихось 25 кілометрів від німецького 

Дрездена є місце, яке без незабутніх вражень не залишить жодну 
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людину - це Бастай — химерної форми скелі, що височіють над річкою 

Ельбою. Красу цих скель колись порівняли із гірським масивом у 

Швейцарії (Юра), тому їх почали називати — Саксонська Швейцарія. 

Колись скелі Бастай використовували як оборонне кільце навколо 

тамтешнього старовинного замку Нойратен. Серед скель зберігся 

дивовижний Бастайський міст, який гармонійно вписаний у природні 

виступи є історичною та архітектурною пам’яткою, що охороняється 

державою. 

3.Музей MUSA, Канкун, Мексика - підводний музей сучасної 

скульптури в Мексиці. Знаходиться в Канкуні й у ньому виставлено 

(або втоплено) більше 400 скульптур британця Джейсона Тейлора, 

частина з яких вже поросла коралами. Такий специфічний музей був 

відкритий не так давно, з 2010 року вважається найбільшим у світі 

підводним музеєм скульптури, а також найбільшою у світі підводною 

дестинацією. Таким незвичайним чином, автори даних скульптур 

хотіли привернути увагу до проблем забруднення морського 

середовища. 

4.Альбаррасін, Іспанія – це містечко на півночі Іспанії з добре 

збереженою середньовічною архітектурою. А кожні двері в місті і 

ручка до них – неповторні і створені місцевими майстрами відповідно 

до старовинних звичаїв і технологій. Крім цього, на околицях 

Альбаррасіна можна оглянути печери з скельними малюнками, які 

залишили давні люди, і місто залишається маловідомим серед туристів 

та не входить до популярних туристичних маршрутів. 

5.Природний парк Синтра - найбільш романтичне місце поблизу 

Лісабона. Це такий собі курортний район з готелями, палацами та 

замками серед гір на океанічному узбережжі. Варто згадати, що місто 

Синтра і його околиці внесені в список всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. Парк є одним з тринадцяти природних парків, які є в 

Португалії, і займає площу приблизно близько 145 кв. км. 

6.Сходи Хайку, Гаваї. "Сходи до неба" - саме така назва цієї 

крутої стежки, з майже 4 тисячами сходинок. Сходи розпочинаються з 

долини Хайку як звичайна драбина та підіймаються на висоту 850 

метрів. Сходи розташовані на гавайському острові Оаху. 

Таким чином, можна зробити висновок, що маловідомих, нових 

об'єктів є безліч – головним завданням для туроператорів та турагентів 

є відкрити їх для туристів, це дасть можливість розширити асортимент 

послуг та конкурентоспроможність туристичних підприємств та 

підвищити туристичну привабливість регіонів. 
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СМАРТ-МІСТО: ІННОВАЦІЙНА ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ 

 

Smart city (розумне місто) - це концепція, в основі якої лежить 

місто, що використовує різноманітні інформаційні технології задля 

більш ефективного функціонування та відповідності потребам його 

жителів. 

Ідея такого міста полягає в тому, щоб завдяки збору 

інформації в режимі реального часу усі ресурси міста можна було б 

використовувати більш продуктивно. Це дозволяє економити кошти, 

раціональніше діяти та надавати сервіс вищого ґатунку – тобто 

поліпшувати рівень життя населення. 

На сьогодні концепція «Smart City» впроваджена в багатьох 

містах туристично розвинених країн: Іспанії, ОАЕ, Німеччині, Китаї, 

Південній Кореї. Основними перевагами для туристів є застосування 

карт лояльності, що дозволяє суттєво економити на витратах на 

проживання, харчування, транспорт, також підвищення 

інформативності та безпеки туристичних подорожей. 

Основні «туристичні» пріоритети концепції «Смарт-міста та 

смарт-дестинації»: 

1. Кластеризація туристичної громадськості міста. 

2. Запровадження хмарних технологій та Інтернету-речей в 

різних сферах. 

3. Створення туристичного мобільного додатку міста. 

4. Використання QR-кодів на всіх туристичних об’єктах, які 

дозволяли б отримувати текстову, графічну, 3D-моделі, аудіо 

(аудіогіди) інформацію на багатьох мовах. 

5. Єдиний туристичний квиток (City Tourism Card). 

6. Розміщення веб-камер біля основних туристичних об’єктів 

міста, а також розміщення інформації на стендах про той чи інший 

об’єкт на різних мовах із QR-кодами. 

7. Переобладнання всіх зупинок наземного громадського 

транспорту смарт-елементами англійською мовою про маршрут 

певного виду транспорту. 

8. Встановлення в музеях електронних табло, де можна на 

різних мовах переглядати інформацію про той чи інший експонат 

музею. 

9. Взаємодія місцевої влади та громадськості з колективними 

засобами розміщення за допомогою електронних панелей, на яких 
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гості могли б спроектувати свій маршрут та зберегти його на власному 

смартфоні, вибрати туристичний об'єкт, забронювати квитки, 

завантажити інформацію рідною мовою, залишити відгуки.  

10. Забезпечення доступності туристичних об'єктів для 

маломобільної групи населення, а також осіб з фізіологічними вадами.  

Яскравим прикладом формування смарт-дестинації в Україні є 

місто Львів. Адже показник туристичних потоків, що надходять до 

міста Львів поступово з кожним роком збільшується. В 2018 році 

Львів відвідало 2,2 млн. туристів, а отже дестинація відчуває велике 

навантаження та потребує впровадження смарт-технологій.  

Основними складовими смарт-дестинації м. Львів є: безпека в 

місті, медицина, освіта, транспортна система, електроенергія  та 

формування міста як креативного центру. 

Великим кроком вперед в створенні інноваційної структури 

туризму є створення картки міста «LvivCityCard».  

У Львові також впроваджено використання QR-кодів на 

туристичних об’єктах. Розроблені наступні мобільні додатки: Mobile 

Guide, Львівський транспорт Онлайн, Lviv Travel Places, Афіша 

Львова, БанкоМап Україна, Карта Львова офлайн, Львів city 

guide, Ревізор, Туристичний путівник Львівщини. Крім того, у 

Львові проведена значна робота щодо створення велодоріжок, що 

сприяє розвитку велотуризму. Все це дає змогу туристам та місцевим 

жителям оперативно отримувати необхідну інформацію, економити 

час та гроші. 

Отже, розвиток смарт-дестинацій сприяє активізації розвитку 

туризму, зокрема його сталому розвитку, матиме позитивний 

соціально-економічний ефект для нашої країни, і сприятиме не тільки 

зростанню туристичних потоків, але й створить передумови для 

розвитку інших галузей, впровадження ефективних інструментів 

управління містами і регіонами, поліпшення роботи міських служб.  

 

М. Дзядик 

 

Науковий керівник – д.філос.н., проф. І.З. Дуцяк 

 

КРОС-КУЛЬТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НІМЦІВ ЯК ТУРИСТІВ 

 

Предметом дослідження, результати якого викладені в цій 

публікації, є особливості поведінки німців під час подорожей. Ці 

знання потрібні для проектування туристичних послуг, привабливих 

для німецьких туристів; надання якісних послуг німецьким туристам; 
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створення дієвої реклами туристичних продуктів, орієнтованої на 

німецьких туристів.  

Виклад основного матеріалу. Попит на туризм у Німеччині 

зростає. У 2018 році у відпустку поїхало 55 мільйонів людей, що на 

1 мільйон більше, ніж у попередньому році. Вперше схильність до 

подорожей перевищила 78%. Цей показник відображає частку 

населення, яке поїхало хоча б в одну подорож на 5 та більше днів 

у 2018 році. Кількість туристичних поїздок перевищила 70 мільйонів, 

загальний обсяг витрат перевищив 71 мільярд євро. Крім 

довготривалих турів, у 2018 році 35 мільйонів німецьких туристів 

здійснили в сумі 88 мільйонів подорожей вихідного дня і витратили 

понад 23 мільярди євро.  

Німці надають перевагу відпочинку за кордоном. У 2018 році 

73% усіх відпусток припали на відпочинок за кордоном. Це дорівнює 

51 мільйону поїздок, що більше ніж будь-коли раніше. 

Найпопулярнішими країнами для відпочинку серед німців 

у 2018 році стали: Іспанія – 13,7%, Італія – 8,1%, Туреччина – 5,1%, 

Австрія – 4,9%, Греція – 4%. Хорватія та Франція приваблювала – 

3,1% туристів. До переможців 2018 року ввійшли Нідерланди – 2,8%, 

Польща – 2,5% та Єгипет – 1,9%. На далеких маршрутах найбільшою 

популярністю користувалися Північна Америка та Південно-Східна 

Азія – на них припадає 8% від усіх відпусток [1]. 

Дослідження Expedia Media Solutions про звички та поведінку 

в подорожах німців показали, що 63% німців надають перевагу жити 

в готелях 2-3 зірки. Також за даними цього дослідження відомо, що 

бронюють свою подорож, німці переважно через туристичні агенції. 

Вони ретельно обирають місце відпочинку, читають всі відгуки 

в інтернеті [2]. 

Згідно з опитуванням Thomas Cook, 91% німці люблять 

відвідувати архітектурні пам'ятники та замки. Вони також люблять 

купувати місцеву продукцію (34%) і їздити на велосипеді (30%) 

у сільській місцевості. 

На основі статей інтернет видань та відгуків з сайтів 

Booking.com, TripAdvisor, Expedia складено список найбільш 

поширених звичок та рис поведінки німецьких туристів. 

1. Пунктуальність – основна риса всіх німців. 

2. Німці полюбляють «резервувати» лежаки біля басейну. О 6 ранку 

вони залишають свої рушники на лежаках, потім неквапливо 

снідають, їдуть на цілоденну екскурсію і очікують, що їх лежак не 

буде зайнятий, коли вони повернуться о 6 вечора. 
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3. Німецькі туристи розмовляють лише німецькою мовою з місцевими 

жителями і припускають, що вони теж їх розуміють. 

4. Вони відвідують всі можливі екскурсії. 

5. Інші мандрівники вважають, що німці занадто голосно 

розмовляють і багато скаржаться. 

6. Є повідомлення місцевих жителів про окремі випадки, коли 

німецькі туристи співали нацистські пісні.  

Література:  

1. Erste Ergebnisse der Reise analyse 2019. Forschungsgemeinschaft 

Urlaub und Reisene. V, 2019. – Режим доступу: 

https://reiseanalyse.de/wp-content/uploads/2019/03/RA2019_Erste-

Ergebnisse_DE.pdf. 

2. Tourism research and statistics treveal trends about German, British, 

and French travellers. Expedia Media Solutions. – Режим доступу: 

https://info.advertising.expedia.com/european-travel-and-tourism-

trends-for-german-british-french-travellers. 

 

В. Думич 

Науковий керівник –  к.е.н., доц.  О. П. Макар 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В 

КОСТА-РІЦІ 

 

Екотуризм є стійкою формою подорожі, що має на меті 

збереження природи, охорону флори та фауни, мінімізацію його 

негативного впливу на середовище. "Pura Vida" (чисте життя) – 

неофіційний слоган Коста-Ріки. Саме тут екологія вважається одним із 

найголовніших напрямів туризму. Завдяки своєму багатому 

біорізноманіттю та екосистемі, екотуризм в республіці займає 

провідну позицію у світі та отримує численні винагороди.  

Підтримуючи напрямок екотуризму, Коста-Ріка присвятила 

приблизно 40% своїх земель національним паркам  та заповідним 

землям. Тут заборонено будувати вищі за пальми будинки, до того ж в 

країні зафіксовано понад 70% усіх наявних на планеті видів рослин. 

Індустрія туризму Коста-Ріки розвивалася і розвивається як екологічно 

безпечна, захищаючи природні надбання, паралельно з цим приносячи 

економічні можливості сільській місцевості.  Як для невеликої країни 

тут є що запропонувати туристам. 

Національний парк Маріно Баллена, наприклад, є місцем, де 

підтримується середовище для сприятливого проживання морських 

тварин, які винищуються полюваннями. Це горбаті кити, косатки, 

https://reiseanalyse.de/wp-content/uploads/2019/03/RA2019_Erste-Ergebnisse_DE.pdf
https://reiseanalyse.de/wp-content/uploads/2019/03/RA2019_Erste-Ergebnisse_DE.pdf
https://info.advertising.expedia.com/european-travel-and-tourism-trends-for-german-british-french-travellers
https://info.advertising.expedia.com/european-travel-and-tourism-trends-for-german-british-french-travellers
https://www.govisitcostarica.com/travelInfo/nationalParks.asp
https://www.govisitcostarica.com/travelInfo/nationalParks.asp
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гринди. Крім того, там проживають дикі птахи та тварини. Термальний 

курорт Tabacon Grand Spa, розташований в Ла-Фортуні й пропонує 

спа-центр із повним набором послуг, гарячими джерелами та 

туристичними екскурсіями сусідніми пам’ятками. Особливістю 

курорту є те, що він бере участь у Програмі розвитку сталого туризму 

(STEP). Також будинок джунглів Casa Corcovado. Не маючи доріг, 

аеропорту та найближчого міста за дві години їзди, Національний парк 

Корковадо дійсно можна вважати віддаленим місцем. Розташований на 

його кордоні, цей екобудиночок є одним з небагатьох готелів, який 

отримав «П’ять листочків» за підтримання ідеї сталого туризму. 

Щодо туристичних підприємств країни, то, наприклад, 

провідний туроператор Any Where Costa Rica є дуже популярною 

екологічно налаштованою компанією, що має безліч сертифікатів, в 

тому числі від міжнародного товариства екотуризму за підтримку 

програм розвитку місцевої культури та збереження природи. 

Коста-Ріка є досить популярним туристичним напрямком 

(щорічно туди приїжджає майже 3 мільйони туристів). Враховуючи всі 

природні ресурси країни, можна відтворити процент того, чому 

найбільше турист надає перевагу під час екологічної подорожі 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Коста-Ріка і мотив подорожей 

 

Досліджуючи державне регулювання,  відомо також, що 

вирубку лісів у республіці було повністю ліквідовано, а сам уряд 

планує зробити Коста-Ріку першою у світі вуглецево-нейтральною 

державою. У 2018 році країні вдалось протриматись цілком на 

джерелах альтернативної енергії 300 днів. Президент Коста-Ріки 

поставив за мету відмовитися від викопного палива, заборонити 

використання бензину і дизеля до 2021 року, аби  зустріти 

двохсотріччя країни з екологічним транспортом.  Саме тому за 
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https://www.booking.com/hotel/cr/tabacon-grand-spa-thermal-resort.html?aid=1284083&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/cr/tabacon-grand-spa-thermal-resort.html?aid=1284083&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/cr/casa-corcovado-jungle-lodge.en.html?aid=1284083&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.anywhere.com/costa-rica/vacations/travel-planning
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індексом екологічної ефективності у 2018 році Коста-Ріка посіла 31 

місце зі 180 країн, залишаючи позаду, до прикладу, Польщу (50 місце), 

Грузію (94 місце), Україну (109 місце) тощо. Для порівняння, у 2014 

році країна за цим же показником посідала 54 місце. 

Підсумовуючи проаналізовану інформацію, варто відзначити, 

що причиною успіху екотуризму в Коста-Ріці є активна участь 

приватного сектора, виняткове біорізноманіття та взаємодія між 

мережею охоронних територій. Політика екотуризму в Коста-Ріці все 

ж змогла мінімізувати несприятливий вплив традиційного туризму на 

природне середовище, надала фінансові вигоди місцевим громадам та 

сприяла збереженню природних ресурсів. Завдяки цьому країна змогла 

показати на своєму прикладі, що збереження та економічне зростання 

можуть функціонувати одночасно, створюючи двосторонні вигоди, а 

потенціал зростання та екологічні переваги екотуризму не є тягарем 

для країн, що розвиваються. 

 

С. Закревська 

Науковий керівник – ст. викл. О.В. Недзвецька  

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ 

РЕСУРСІВ В ОРГАНІЗОВАНОМУ ТУРИЗМІ НА ОДЕЩИНІ 

 

Історико-культурний потенціал відіграє значну роль у 

формуванні світогляду нації. Для розвитку туризму та у задоволені 

туристичних потреб значне місце займають саме матеріальні й духовні 

пам’ятки народу. У формуванні туристичного попиту та створенні 

привабливих турів важливу роль відіграють історико-культурні 

ресурси регіонів. 

Туристичні ресурси це об'єкти та явища природного й 

антропогенного походження, які використовують або можуть бути 

використані для туристичної діяльності – зауважує С. Кузик. 

Особливість туристичних ресурсів полягає в тому, що вони мають 

властивість відновлювати фізичні і духовні сили людини, розвивати їх. 

Вони також придатні для надання найрізноманітніших послуг, потреби 

в яких виникають під час мандрівки туристів  

Проблеми щодо підвищення туристичної привабливості 

регіонів, зокрема, Одещини досліджували у своїх працях такі 

зарубіжні та вітчизняні вчені: В.Г. Герасименко, С.Г. Нездойминов, 

Н.В. Ярова. Серед зарубіжних туризмознавців ресурсно-туристичною 

тематикою займались і продовжують займатись В.Ю. Воскресенський, 

В.О. Квартальнов, Л. Мітчел, Д. Надсон,  
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В Одеській області існують безліч цікавих місць, куди можна 

навідатись туристу. У цьому регіоні більша питома вага туристичних 

потоків припадає на поїздки з метою «дозвілля та відпочинку» у той 

час, як службовий, лікувальний, спортивний та спеціалізований туризм 

залишаються потенційними для розвитку. На Одещині спостерігається 

тенденція перевищення виїзного потоку туристів над в’їзним, що 

ускладнює сальдо туристичного балансу Одеської області. 

 

 
Рис. 1. Розвиток туризму в Одеській області 

 

На цій території є велика кількість лісів, парків, архітектурних 

пам'яток. Найбільш відвідувані місця в Одеській області це Центр 

культури вина Шабо; Вилкове; Аккерман; Нерубайські катакомби; 

Устрична ферма; Куяльницький лиман; Савранський ліс. 

На сьогоднішній день найменш відвідувані історико-культурні 

об'єкти Одещини, що залишаються мало використовуваними в 

туристичних маршрутах. Це: 

– Маєток Курисів; 

– Підземна церква в Акермані; 

– Садиба улюбленого пацієнта Фрейда; 

– Кремль у Долинівці; 

– Монастир сектантів в катакомбах; 

– Овідіополь – фортечні вали. 

Висновки. На українських землях протягом століть 

відбувалось багато видатних подій. Кожен регіон в Україні може 

розповісти цікаву історію свого краю. Історико-культурні ресурси на 

Одещині можуть дати потужний поштовх для розвитку туристичної 

індустрії в Україні.  
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С. Катинська 

Науковий керівник – к.б.н., доц. Н. Є Паньків  

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ 

 

Невід’ємною складовою сучасної індустрії туризму є 

релігійний туризм.  Він належить до найдавніших видів туризму.  На 

сьогоднішній день більш ніж 90% екскурсійних об’єктів у всьому світі 

мають відношення до релігійного туризму, проте як туризм почав 

активно розвиватися лише десятиріччя тому.  

Під релігійним туризмом слід розуміти види діяльності, 

пов'язані з наданням послуг і задоволенням потреб туристів, що 

прямують до святих місць і релігійних центрів, що знаходяться за 

межами звичного для них середовища. 

За словами дослідника Т. Христова, релігійний туризм - це 

люди, які виїжджають за межі традиційного середовища проживання 

на термін не більше року для відвідування святих місць і центрів 

релігій. 

У релігійному туризмі прийнято виокремлювати два напрями 

діяльності - релігійний, пов'язаний з участю у подіях релігійного 

життя, що здійснюють за допомогою екскурсій, і паломницький, як 

подорож з метою відвідування святинь і святих місць. Термін 

"релігійний туризм" відображає, передусім релігійно-пізнавальні 

аспекти або лише пізнавальні, а "паломницький туризм" пов'язаний з 

мандрівкою виключно з релігійною метою. 

Польський географ А. Яцковскі вважає, що вживання терміна 

"паломницький туризм" спотворює мотиваційну сторону, переносячи 

акцент з подорожі, що виникає лише з релігійних потреб, на 

туристичну подорож, в якій релігійний мотив відсувають, уступаючи 

місце виключно світським елементам релігійно-паломницький туризм, 

за класифікацією А. Кузишина, розподіляють на: 

- індивідуальний, сімейний або груповий, з урахуванням кількості 

учасників і сімейного стану; 

- одноденний, короткотривалий (2-3 дні), тривалий (до 15 днів) і 

довготривалий (понад 15 днів), зауважуючи тривалість подорожі. 

Релігійний туризм у світі розвивається неоднорідно, він тісно 

пов’язаний з паломницько-релігійними об’єктами. Тому їх виділяють у 

11 макрорегіонів: 

Одним із основних центрів релігії можна вважати Європу. Як 

одним із основних прикладів релігійного центру можна вважати  

Грецію, адже ця країна є духовною столицею Православ’я. На її 
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території розбудовувалися багато православних святинь, таких як,  

Свята Гора Афон, стародавня візантійська церква святого Георгія, а 

також місцевість Ареопаг, собор святого апостола Павла, чоловічий 

монастир Мега Спілеон,  

Відомими паломницькими центрами є ціла низка островів, які 

були пов’язані з тими чи іншими історичними подіями в розвитку 

православ’я, а також життям святих подвижників. 

Отже, релігійний туризм став невід'ємною частиною 

подорожей сучасного мандрівника. Кожна третя поїздка з 

туристичною метою має на меті віддвідання релігійних об'єктів.  Як 

одним з основних релігійних центрів є Греція. Православні святині, які 

розміщені на території країни, щороку приваблюють значну кількість 

туристів, які відвідують Грецію з метою паломництва або з 

пізнавальними турами релігійної спрямованості. 
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Х. Качмар  

Науковий керівник – ст. викл. О.В. Недзвецька  

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ 

ТРАДИЦІЙ У ТУРИСТИЧНІЙ АНІМАЦІЇ 

 

Кожна нація, кожен народ має свої традиції, звичаї та обряди, 

що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. Рід наш 

багатий на традиції, свята та обряди, прекрасний духовністю, оскільки 

з найдавніших часів наші пращури відбирали найцінніші надбання, 

http://all–in–greece.ru/wp–content/uploads/2015/01/Religious_ru.pdf
http://all–in–greece.ru/wp–content/uploads/2015/01/Religious_ru.pdf
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збагачуючи їх і бережливо передавали той келих мудрості і здоров’я 

нації з покоління до покоління [2,c.25]. 

Важливе значення для туристичної індустрії мають ресурси, 

що не вимагають великих фінансових затрат. На цьому фоні 

зацікавлюють туристичні події, які відіграють важливу роль у 

формуванні туристичних потоків та позитивно впливають на розвиток 

туристичної справи. Тому варто звернути увагу на туристичні ресурси, 

що мають необмежений потенціал, однак є найбільш привабливим для 

використання. в етнічному, пізнавальному, молодіжному, та 

пригодницькому туризмі. 

Незважаючи на те, що Україна сьогодні є християнською, 

упродовж багатьох століть язичницька спадщина в тандемі з 

принципами християнської релігії переносилася з покоління у 

покоління, передавались традиції у формах святкування. Можна 

зауважити, що в сьогоднішній час українські обряди, звичаї і традиції 

несуть в собі християнсько-язичницьку ідеологію. Синтез язичництва і 

християнства можна чітко прослідкувати на прикладі сезонних 

обрядових свят [4]. 

Українські народні традиції розкривають у своїх працях 

Воропай О.М., Орел Л. В., Балушок В.І., Жайворонок В. В., Яковенко 

Н. К. Вітчизняні дослідники висвітлюють різні аспекти анімації в 

рекреаційно-туристичній діяльності. С.М. Килимистий вперше 

комплексно досліджує анімацію туризму як культурно-рекреаційну 

діяльність, С.І. Байлик розкриває спортивно-оздоровчі аспекти 

готельної анімації, О.І. Міхо окреслює питання формування фахівців 

сфери туризму до організації анімації. 

Наші предки були язичниками за віруваннями. На відміну від 

нас вони вірили у богів стихій та і різних сил природи. Богів у них 

було багато. Кожен з богів за уявленнями пращурів мав свою 

територію впливу та відповідальності, виконував певне завдання. 

Найдавнішими богами яких шанували наші давні пращури і з якими 

намагалися жити в злагоді і спілкуванні були Лада, Див, Сварог, Дана, 

Дажбог, Велес. Календарні свята – це найдавніша обрядовість, яка 

корінням сягає первісних, язичницьких вірувань та поєднує у собі 

раціональний досвід і релігійно-магічні вірування наших предків. До 

складу річного аграрного кола входили зимові, весняні, літні та осінні 

свята, обряди і звичаї. Серед усіх обрядів і свят, де найкраще 

збережений язичницький характер у святкуваннях, залишається свято 

Івана Купала.  

Якщо ж розглядати суто християнські свята то доцільно 

звернути увагу на: Різдво Христове, Хрещення Господнє, Стрітення,  



217 
 

Великдень, Спас та інші престольні святки. Ми як і наші предки 

святкуємо їх дотримуючись усіх звичаїв і обрядів. Часто на Різдво і 

Великдень у великих містах влаштовують виступи аніматори, 

наприклад, у вигляді вертепу чи інших дійств [3,c.112]. 

Щорічно в Україні відбувається дуже багато різноманітних 

анімаційних заходів з використанням українських народних традицій. 

Кожне анімаційне дійство розкриває історію, несе в собі українську 

культуру, звичаї та традиції. Використання у туристичній анімації 

українських народних традицій доцільно розділити за напрями: 

1. Гастрономічні події та святкування;  

2. Історичні події та фестивалі; 

3. Музичні фестивалі; 

4. Мистецькі – культурні події та фестивалі. 

Відвідавши хоч один з таких дозвіллєвих заходів турист може 

відкрити для себе цікаві сторони з життя українців.  

Висновок. Анімація в Україні має перспективне майбутнє. 

Завдяки туристичній анімації маємо змогу не тільки донести до 

іноземних туристів і нашої молоді українські традиції та звичай, а й 

відродити їх такими, як були вони колись у наших предків. 
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М. Кіященко 

Науковий керівник – д.е.н., проф. А.А. Теребух 

 

ПРОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВЕРІВ У 

ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

 

 Інформаційний сервер – це програма, що надає деякі послуги 

іншим програмам (клієнтам). Зв'язок між клієнтом і сервером зазвичай 

здійснюється за допомогою передачі повідомлень, часто через мережу, 

і використовує певний протокол для кодування запитів клієнта і 

відповідей сервера. Серверні програми можуть бути встановлені як на 

http://www.history.univ.kiev.ua/ethnology/journal/ethnic_history_7/7_12.pdf
http://www.history.univ.kiev.ua/ethnology/journal/ethnic_history_7/7_12.pdf
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серверному, так і на персональному комп'ютері, щоразу вони 

забезпечують виконання певних служб (наприклад, сервер баз даних 

чи веб-сервер). 

Приклади тематичних інформаційних серверів в індустрії туризму: 

 Житло: Booking.com, Air B&B, Hotellook,Trivago 

 Транспорт: Skyscsnner, Aviasale, Busradar, Bla Bla Ca 

 Харчування: VizEat, GateGuru,Foodspoting,Get table 

 Путівники: Sygictravel,Redigo,Trip Advizor City Guide  

Для індустрії туризму інтернет став основним засобом 

досягнення цілей –повноцінна інформаційна наповненість в реальному 

часі стає ключовими вимогами клієнтів індустрії, і звичайно ж, 

технологічні розробники одразу запропонували своє бачення – 

створення тематичних серверів, що наповнені даними, які мать пряме 

відношення до головного завдання сервера. 

В умовах 21 сторіччя Internet став проривом та життєвою 

необхідністю для кожної людини. Завдяки ньому ви маєте доступ до 

усієї інформації, що може вам будь-коли знадобитись та ,що дуже 

важливо, відтворює цю інформацію в реальному часі. Тематичність 

сервера обмежується лише фантазією того, хто його створює. Окрім 

основних серверів, що надають повну інформацію по 

найнеобхіднішим етапам туристичної подорожі існують також 

сервери, що допомагають подорожуючим обрати попутників, не 

забути необхідні речі в процесі збирання валізи, швидко конвертує 

валюти в офлайн-режимі, та навіть допоможе в плануванні повністю 

індивідуальної поїздки – вся інформація про перельоти, рейси, готелі, 

дати, важливі події та заплановані зустрічі буде вчасно подаватись на 

телефон. 

  Це програмне забезпечення є корисним як для отримувача 

туристичних послуг так і для тих, хто створює сам продукт. Для 

розробників туристичного продукту сервери допоможуть використати 

систему оптимізації прибутку (управління тарифами) окрім 

стандартного «Підібрати – забронювати» а також сприяє економії 

витрат підприємства на внутрішні організаційні аспекти. Також згідно 

останніх досліджень туристичного світового ринку, інтернет показує 

найвищі результати в рекламних послугах: сучасні системи таргетингу 

та можливість в найкоротший термін оцінити актуальність того чи 

іншого продукту з допомогою маркетингових досліджень. 

Таким чином ми розглянули, що саме являє собою 

інформаційний сервер у туристичній галузі та як він може 

використовуватись споживачами туристичних послуг а також тими, 

хто створює туристичні продукти. Згідно цього, можна зробити 
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висновки, що розвиток технологій значно полегшує усі аспекти 

подорожі та підготовки до неї, а також те, що на даний момент існує 

безліч спеціалізованих серверів планування подорожей,  які з 

розвитком технологій не застаріють та не втратять своєї актуальності , 

а лише отримують можливість ще більшої інтергації в життя кожного з 

нас. 

 

Є. Кривко  

Науковий керівник – к.б.н., доц. Н.Є. Паньків 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для того, щоб готельне підприємство мало попит, та могло бути 

конкурентоспроможним, йому необхідно постійно слідкувати за 

тенденціями, які диктують провідні готельні мережі світу та 

впроваджувати більш дієві та досконалі системи управління 

персоналом, максимально автоматизувати технологічні процеси на 

підприємстві, модернізувати застарілу матеріальну та технічну базу, а 

також покращувати екологічні характеристики послуг, що надаються. 

Більшість науковців, зокрема Браймер Р.А., Бугаєнко В.С., 

Ісмаєв Д.К., Коган Т.Л., якщо і приділяють увагу проблемам розвитку 

готельного господарства, то тільки як одній з складових туризму, 

тобто досить скорочено і неповно. Крім того, значно ускладнює 

проведення аналізу існуюча недосконала статистика з туризму та 

готельного господарства України.  

В український готельний ринок прийшов іноземний капітал 

світових готельних корпорацій, що дозволило підвищити 

комфортність матеріально-технічної бази готельних господарств, яка 

наближається до європейських і світових стандартів. В Україні тільки 

в останні два роки намітилась тенденція збільшення кількості 

підприємств готельного господарства але в основному за рахунок 

приватного сектору.  

У сучасних умовах необхідно залучати додаткові ресурси в 

сферу послуг, для впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу. Це в свою чергу дає можливість розширити перелік нових 

видів і форм обслуговування, підвищення якості послуг, що тісно 

пов’язані з технічними засобами. 

Усі готельні компанії уважно стежать за тенденціями ринкового 

розвитку і в разі потреби споживача готові вводити на ринок нові 

продукти і послуги. Компаніям необхідна спеціальна програма 



220 
 

розробки нових продуктів і послуг. Фахівці вважають, що половину 

прибутку всіх компаній у США в даний час приносять продукти, які не 

існували ще десять років тому. 

Аналізуючи відгуки клієнтів найвідвідуваніших у 2019 році 

готелів Львова (Bankhotel, Ibis Styles Lviv Center, готель 

«Швейцарський» та ін.) можна підсумувати, що всі вони поєднують 

якісний сервіс, цікаве та зручне місцезнаходження, а також 

використання та постійне впровадження найсучасніших тенденцій в 

обслуговуванні для створення максимально комфортного перебування 

своїх відвідувачів.  

Наприклад, готель «Асторія» є володарем премії ―Travellers` 

choice‖ від Tripadvisor у 2019 році, і, згідно з відгуками відвідувачів, 

найбільше у цьому закладі їх приваблює висока кваліфікація 

обслуговуючого персоналу, досконале знання декількох іноземних 

мов, смачна кухня, а також наявність сайту з детальною інформацією 

про послуги готелю та зручним інтерфейсом для швидкого 

бронювання номеру.  

 В Україні починають також з’являтись нові малі форми 

колективних засобів розміщення, такі як «апарт-готелі» та капсульні 

готелі. Основна мета створення засобів розміщення – створення всіх 

необхідних умов для комфорту відвідувачів, використовуючи при 

цьому мінімальну площу. Прикладом апарт-готелю в Україні є Senator 

Apartments Executive Court в Києві  від компанії DEOL Partners. У 

Львові у 2016 році відкрився перший капсульний еко-хостел Anti 

Hostel Forrest, в якому використовують японський винахід так званих 

«сліпбоксів» - невеликих приміщень для відпочинку, повністю 

виконаних з дерева. 

Отже, можна зробити висновок, що, хоч і не існує ідеальної і 

єдиної моделі управління готельним підприємством, проте всі 

рішення, що приймаються, зміни та вдосконалення мають бути 

орієнтовані на досягнення одної цілі: задоволення потреб клієнтів, а це 

потребує комплексного підходу, всебічного аналізу роботи 

підприємства з урахуванням усіх особливостей, що йому властиві.  

Література: 

1. Агєєва О. А., Акуленок Д. Н., Васильєв Н. М., Васянін Ю. Л., 

Жукова М. А. Туризм і готельне господарство: Підручник. – М.: 

Екмос, 2004. – 400 с. 

2. Мельник О.П. Модель організаційної структури управління 

готельного господарства України // Придніпровський науковий 
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A. Leshchyshyn 

Scientific adviser – Candidate of Geographical  

Sciences, Lecturer M. I. Senkiv  

 

TOURISM POTENTIAL OF AMSTERDAM 

 

Cities are a type of regions with a very high tourism potential and a 

variety of tourist attractions. Large cities typically offer several or even 

more than ten tourism products based on the offer of tourist assets in the 

city, as well as other urban resources and existing infrastructure. Therefore, 

they are marketed as cultural cities, sports cities, historic cities and 

entertainment cities. 

Amsterdam as a world tourism center, is gaining popularity with 

tourists every year (Fig. 1). It is the capital and most populous city of the 

Netherlands. Each area of Amsterdam has its own character and charm, and 

a unique variety of shops, restaurants, cafes, museums and attractions. 

 

 
Fig. 1. Overnight International Visitors in Amsterdam 

 

There are three main groups of elements of the tourism potential of 

city by Jansen-Verbeke: primary, secondary and additional. Consider the 

elements of tourism potential of Amsterdam on specific examples. Primary 
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elements: Royal Palace, the Rembrandt Museum, Red Light District 

(activity places), flowers and chess festivals (leisure settings). Secondary 

elements: Hotel Crane Faralda, flower market, Pied a Terre shop, night club 

Paradiso.  

Disabled access in Amsterdam is better than other bridged cities 

like Venice, but still presents accessibility challenges like the sometimes 

inaccessible trams. Cobblestones and stairs to enter restaurants or reach 

bathrooms will also present challenges for disabled visitors. Some travel 

companies offer a whole tour package named ―Amsterdam Access Tour‖. 

―Accessible Travel Netherlands‖ is the travel organization for accessible 

travel and tours in the Netherlands. Amsterdam gets 5
th

 place in Europe’s 

top 10 accessible cities by ENAT. 

Amsterdam is presented in the tops of various world city rankings 

(table 1). 

Table 1 

Amsterdam in the world city rankings 

Ratings Place 

Economist Intelligence Unit 2019 4 

Scan Movers 2019 (the most convenient cities for cyclists) 1 

Euromonitor International. Top 100 City Destinations 2018 23 

Global Destination Cities Index by Mastercard. Global Top 20 

Destination Cities by International Overnight Visitors 2016 

13 

Global Destination Cities Index by Mastercard. Global Top 20 

Destination Cities Expenditure Breakdown 2016 

13 

Top 20 city ranking by number of meetings of international 

associations by International Congress and Convention 

Association 2017 

15 

Top 20 city ranking by international passenger traffic in the 

airports by Airports Council International 2017 

4 

Overtourism in Amsterdam is a major issue, and the city has 

reached breaking point as it struggles with the ever-growing number of 

tourists that visit every year. As overcrowding starts to impact the ability of 

residents to enjoy everyday life and the streets take on the appearance of a 

theme park for adults, they take a look at the issues and consider how to be 

a responsible traveller in Amsterdam. Amsterdam launches the Enjoy & 

Respect campaign aims to inform the target group of the consequences of 

this kind of behavior, and raise awareness of what is allowed and – more 

importantly – what is not allowed in Amsterdam. The campaign was 

initiated by ―Amsterdam Marketing‖, and developed in collaboration with 

Amsterdam city council and other stakeholders. In 2020, foreign tourists 

will be charged a tax of € 3 per night, before the existing tax of 7% of the 
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total accommodation bill. Thus, the authorities of Amsterdam plan to 

replenish the treasury of the city for €100 million a year. The money will be 

used for the development of the city, restoration of historic buildings, 

cleaning of canals and parks of garbage and more. 

 

М. Ліщук 

Науковий керівник – к.б.н., доц. Н.Є. Паньків  

 

РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ У ФОРМУВАННІ 

ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ 

 

Метою цього дослідження було: визначення видів ресурсів які 

використовуються для просування туристичного бренду та його 

позиціонування на ринку. 

Сформована система маркетингових комунікацій забезпечує 

поступове формування бренду. Головними її функціями є вирізнення 

бренду з-поміж інших, закріплення сформованих вподобань, 

утримання наявних покупців та збільшення частоти та обсягів 

покупки. Обов’язковою вимогою до бренд-комунікацій є максимізація 

рівня ідентифікації (помітне розміщення) імені та/або логотипу як 

основного брендоформуючого фактора та одночасне грамотне 

відображення зв’язків імені з відповідною товарною категорією. 

Рекомендованими інструментами бренд-комунікацій в 

Інтернеті є: 

- формування віртуальних співтовариств, які 

забезпечуватимуть появу рекомендацій та порад, а не направлятимуть 

великий масив рекламної інформації;  

- ведення сторінки у соціальних мережах та тематичних 

блогів, що дозволяють обговорювати обрану дотичну тему;  

- удосконалення корпоративного або рекламного сайту 

бренду;  

- сумісне ведення порталів з онлайн-шопінгом (інструмент 

кобрендингу), де передбачений зрозумілий та зручний навігатор по 

товарним категоріям. 

Основною метою застосування бренд-комунікацій в Інтернеті 

є залучення відвідувачів на легкий для сприйняття та пошуку 

інформації сайт та подальша активна участь – постійне відвідування, 

реєстрація та придбання продукції.  

Сьогодні у соціальних мережах можна не тільки розміщувати 

звичайні рекламні посилання, але і створювати різноманітні тематичні 
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групи, ділитися інформацією на своїх сторінках, залучати партнерів, а 

також багато іншого.  

Якщо порівнювати використання соціальних медіа з 

традиційною рекламою, то є ряд переваг просування через спільноти: 

невисока вартість рекламної кампанії (ціна за один контакт коштує 

мінімум в два рази дешевше традиційної реклами, при цьому кожен 

контакт являє собою реальну цінність); широке і точне охоплення 

цільової аудиторії; можливість отримувати швидкий зворотний зв’язок 

від клієнтів і оперативно реагувати на нього; підвищення лояльності 

покупців. Значною перевагою такої реклами є те, що соціальні медіа 

не схильні до впливу економічних та політичних криз, а також будь-

яких зовнішніх факторів  

Електронне розповсюдження інформації з гіпертекстовими 

посиланнями про бренд (слів, зображень, що дозволяють звернутися 

до інформації в інших документах за даною тематикою) може також 

стати відносно недорогим доповненням традиційних Інтернет-

технологій ефективного брендингу. 

Нестандартна реклама не сприймається як така, що, в свою 

чергу, збільшує рівень довіри до носія. Нею може бути «вживляння» 

зовнішньої реклами в оточуючий ландшафт, використання наявних 

природних елементів як складової рекламного звернення тощо. ЗМІ 

безкоштовно розміщують інформацію про цікавий об’єкт.  

Максимально ефективне управління брендом передбачає 

постійний та послідовний процес підтримки або зміни сформованої 

ідентичності шляхом підтримки анонсованої легенди, активної 

реалізації програм бренд-комунікацій. 

Висновок: Підсумовуючи сказане, можна дійти висновку, що 

інтернет-реклама - це комплекс заходів у мережі, метою яких є 

привернення уваги широкої аудиторії, а те, яким чином це робиться 

(демонстрацією графіки чи тексту, аудіо- чи відеофайлами), не так 

важливо. Електронна комерція в Україні буде активно розвиватися, 

відкриваючи або запозичуючи нові можливості для представлення 

рекламної інформації, бо інтернет - це сфера впливу, яка з кожним 

роком привертає до себе більшу кількість споживачів і невпинно 

зростає. 

Література: 
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Т. Лозинська 

Науковий керівник – ст. викл. О.В Недзвецька  

 

РОЛЬ ТА СУТНІСТЬ ПІДГОТОВКИ АНІМАТОРА ДО 

НАДАННЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ 
 

Туризм – це звичайно «силове поле» переживань людини, 

коли свідомість, почуття, мислення «опосередковані безпосередньо» 

як один із специфічних, буттєвих станів, у яких людина здійснює своє 

самотворення. Туризм аналогічний грі, яка є важливою характерністю 

суті людського буття, як та гра, що має естетичну природу, визнається 

як насолода, пов’язана з вільним виявленням сутнісних сил. 

Все більш актуальним в наш час стає необхідність у 

повноцінному відпочинку, що пов'язуємо з динамічним темпом життя 

та зростанням емоційних навантажень. Все це визначає підвищення 

ролі рекреаційної діяльності в дозвіллі, тобто діяльності людини у 

вільний час, яка здійснюється з метою відновлення її фізичних і 

психологічних сил. При цьому вважається, що рекреаційний ефект 

досягнуто у випадку, коли людина починає відчувати стан 

психофізіологічного комфорту та готовність до нових навантажень.  

Таке завдання має саме туристична анімація, що у процесі 

вільного часу рекреанта повинна надихнути  людину на творчі 

починання, вивільнити енергію, посилити прагнення іти до 

поставленої мети. Йдеться про таку діяльність яка призведе до зміни 

ціннісних орієнтирів, життєвих кредо людей з метою повністю свідомо 

і відповідально працювали над собою, і на користь інших. Щоб ці 

добровільні зусилля вели до знаходження глибокого сенсу життя та 

були спрямовані на глибоке розумінням розвитку та потреб окремої 

людини та групи. 

Отже, аніматор зустрічається з людьми, яким у більшій чи у 

меншій мірі потрібен відпочинок, що забезпечує покращення 

психологічного стану та якості здоров’я. У цьому бере участь 

анімаційна команда, яка повинна створювати найкращі умови для 

відпочинку туриста. Аніматор за своєю якістю підготовки 

наближається до акторської, хоча має певні відмінності. Його 

http://blog-craft.ru/chto-takoesmo-i-smm/
http://blog-craft.ru/chto-takoesmo-i-smm/
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професійна  діяльність вимагає постійної самовіддачі - щодня, 

щохвилини, протягом п'ятнадцяти і більше годин на добу. Від 

аніматора вимагаюся вміння створювати атмосферу, передавати 

позитивну енергетику, активізовувати людей та дарувати щиру 

посмішку. Не кожен може витримати такий активний і бурхливий 

ритм, тому дуже важливо добре організувати роботу аніматорів. 

Високотехнічний аніматор - половина успіху будь-якого заходу. 

Сьогодні навчання аніматорів в Україні проводиться багатьма 

закладами культури та мистецтва. Особливу підготовку отримують 

майбутні молоді спеціалісти фахової підготовки за спеціальністю 

«Туризм». Це саме та професія, що потрібна в будь якому закладі 

туристичної сфери, та потребує специфічної підготовки у формуванні. 

А ще важливо пам’ятати, що ніяка теорія не забезпечить високої якості 

роботи аніматора без практичної підготовки, певних навичок 

анімаційної техніки. 

При формуванні аніматора доцільно врахувати його здібності 

та уже отримані навички, оскільки легше приступати до роботи 

відштовхуючись від певних напрацювань у пластиці, вокалі, 

артикуляції, ритміці, простих римуваннях. Наполегливість, праця над 

собою, самовдосконалення у вмінні брати акцент на себе – велика 

частина успіху у майбутній аніматорській діяльності. Аніматор 

повинен знати психолого-педагогічні основи управління тимчасовим 

колективом(з яким працює), бути лідером у різноманітних колективах 

туристів, що відрізняються за віком,  освітою, соціальним становищам, 

релігією. Як фахівець широкого профілю, менеджер анімаційної 

діяльності(шеф-аніматор) покликаний виявляти, задовольняти і 

розвивати соціально-культурні інтереси різних груп населення, 

розробляти цільові анімаційні програми і соціальні технології, їх 

здійснення, стимулювати інноваційні рухи в сфері туризму, керувати 

економічними механізмами організації анімаційної діяльності, 

впроваджувати ефективні педагогічні методики розвитку культурно-

естетичної творчості.  

Отже, у підготовці аніматора до анімаційної діяльності 

важливе місце займають: комунікабельність, вміння виявляти творчу 

ініціативу, схильність до лідерства, взаємовиручка у вмінні 

організувати, майстерно провести та аналізувати анімаційний захід. На 

окреме зауваження заслуговує систематична робота над своїм 

самоудосконаленням. 
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А. Мар’ян 

Науковий керівник – к.г.н., асист. Н.І. Дністрянська 

 

АРХЕОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ ПЕРВОАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ РЕСУРС 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

Первомайський район розташований на північному заході 

Миколаївської області, в степовій  природній зоні України. Як свідчать 

історичні відомості, територія району була заселена досить давно. Це 

підтверджують знайдені залишки поселень доби неоліту і бронзи 

(датовані VI-II тис. до н. е.), могильник кімерійського часу (датований 

X-VIII ст. до н. е.), поселення скіфської (датовані IV-III ст. до н. е.) та 

черняхівської культури (датовані II-VI ст. н. е.). Загалом в 

Первомайському районі налічується: залишки 28 давніх поселень, 5 

стоянок, 1 могильник, 96 курганів і курганних груп. 

У басейні Південного Бугу, трипільці створили великі міста, їх 

площа становила 250-400 га, а кількість населення – понад 20 тис осіб 

(Майданецьке, Доброводи, Тальянки), що можна порівняти з Києвом в 

домонгольський час. У краєзнавчому музеї Первомайська збереглися 

зразки трипільської кераміки.  

Характерною рисою ямної культури є поховання померлих в 

ямах під курганами. Такі поховання в курганах були множинними і 

часто проводилися в різний час. Виявлено також поховання тварин 

(корів, свиней, овець, кіз і коней). Кількість курганів у районі 

нараховує більше 100.  

В межах території сучасного Первомайського району 

знаходились поселення скіфів, які зустрічаються більше за всіх. 

Проживаючи в степовій частині України вони залишили після себе 

безліч кам'яних скульптур, які називають "скіфськими бабами", а 

також безліч курганів - могил, в яких збереглися предмети побуту, 

зброя, прикраси. 

У 1-4 ст. н. е. зі Скандинавії прийшли племена готів і створили 

державу Оюм разом з місцевими племенами скіфів, сарматів, дакогетів 

і слов'ян. Займалися вони землеробством, ремеслами, зокрема, 

відрізнялися в обробці металу.  

Землями Первомайщини подорожував Геродот, описуючи 

місцевих жителів та навколишні землі. Уривок з писань Геродота: «За 

Борисфеном зі сторони моря, спочатку простягається Гілея, а на 

півночі від неї живуть скіфи - хлібороби. Еліни, що живуть на річці 

Гіпаніс, називають борисфенітами, а самі себе ці Еліни звуть 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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ольвіополітами. Ці землероби - скіфи на відстані трьох днів шляху на 

схід до річки Пантікапа, а на північ - на одинадцять днів плавання 

вгору по Борисфену. Вище за них далеко тягнеться пустеля. За 

пустелею живуть андрофаги - особливе, але аж ніяк не скіфське плем'я. 

А на північ простягається справжня пустеля, і ніяких людей там, 

наскільки мені відомо, більше немає» .
*
 

 
1 - Козацьке укрвплення; 

2 - Поселення готів, держава Оюм; 

3 - Поховання ямної культури; 

4 - Поселення скіфів. 

 

Рис. 1. Археологічні об′єкти м. Первомайська 

 

Велика кількість об’єктів, які мають притягальне значення для 

туризму, а саме: музеїв, пам’яток історії, архітектури та 

монументального мистецтва, створює чудові умови для проведення 

екскурсійної діяльності і розвитку внутрішнього туризму. Але основне 

місце серед них займають саме археологічним об’єкти (їх загальна 

кількість – сто тридцять), які є однією з передумов організації 

туристичних маршрутів об′єктами давньої культури народів, що 

проживали в межах Первомайського району Миколаївської області. 

 

                                                           
* Васильєв А., Васильєв В. Переправа. Київ: «Оптима», 2018. С.7. 

http://www.mk.gov.ua/publication/content/4841
http://www.mk.gov.ua/publication/content/4841
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А. Мік  

Науковий керівник — к.б.н., доц. Н.Є. Паньків  

 

РОЗВИТОК ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ З ВИКОРИСТАНЯМ 

НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Одним із перспективних напрямів за оцінками Всесвітньої 

туристичної організації (UNWTO) є подієвий або ж івент (event) 

туризм. У сучасному світі сформувалася ціла індустрія щодо 

організації подій, яка поділяється за характером події та кінцевою 

метою. Значення подієвого туризму зводиться до відвідин подій, які 

відбуваються в інших країнах, тобто, основна ціль подорожі 

присвячена події в якій турист прийматиме пасивну (спостерігача) або 

активну участь. Це є унікальний вид туризму, оскільки за характер 

невичерпний. 

Дуже часто заходи в межах подієвого туризму є частиною 

фестивальних, етнографічних, культурних та інших подорожей. Так, 

наприклад, все більшу роль у розвитку внутрішнього туризму 

починають відігравати різноманітні фестивалі: народних промислів, 

фольклорні та етнографічні фестивалі, обрядові свята і т. д.  

Популярний етнографічний фестиваль «Жнива. Весілля», 

приурочений до циклу літніх свят українського обрядового календаря, 

проходить щорічно в музеї-скансені «Пирогове» поблизу Києва. 

Можливість особисто взяти участь у різноманітних обрядових дійствах 

в музеях-скансенах просто неба в Україні мають на сьогоднішній день 

жителі та гості більше 10 областей. Серед них один національний — у 

Києві, два регіональних — Львівський та Переяслав-Хмельницький 

музеї, решта одинадцять — обласні. 

Ті форми календарної обрядовості, що трансформувалися в 

явище подієвого туризму чи святкової розваги, виявляються найбільш 

життєстійкими й здатними до подальшого розвитку. Нині 

відроджується свято приходу весни, яке пов'язувалося в давнину з 

початком весняних забав та завбаченням погоди. Для давніх 

українських хліборобів початком весни вважався день Явдохи (14 

березня). У цей день, за переказами, прокидається байбак, але тільки 

вийде з нори, «тричі свисне й знову лягає на другий бік»; далі 

прокидається ховрашок; ще далі – риба хвостом лід розбиває . 

Прикметно, що в кінці лютого - на початку березня за поведінкою 

байбака примічають якою буде погода на найближчі 6 неділь і коли 

наступить весна. В Україні цей прогноз роблять байбаки у Львівській 

та Харківській областях і таке дійство приваблює численних туристів. 
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Український народний календар відображає в собі світоглядні 

уявлення хліборобів дохристиянської доби, коли регламентація життя 

зумовлювалась тодішнім язичницькими віруванням і пристосувалась 

до певних календарних подій. Пізніше християнські символи в Україні 

взаємно переплітаються з дохристиянськими ритуалами. Наприклад, в 

одне з найбільших християнських свят – 19 серпня відмічали Спас 

яблучний (Другий Спас), яке є одночасно Святом врожаю, коли до 

церкви несли на посвяту овочі, фрукти, гриби, мед, хліб. 

Сьогодні незаперечним є те, що міжнародні етнофестивалі в 

Україні, зокрема й у Львівській області, відіграють важливу роль у 

відродженні національної культури, сприяють пожвавленню 

мистецького життя нашої держави, та значною мірою наповнюють 

туристичні потоки, розширюють їх географію. Вони стають вагомими 

чинниками утвердження України в світі як держави з 

високорозвиненою культурою, традиційним і сучасним мистецтвом, 

зрозумілим і цікавим для європейського туриста календарем 

феєричних дійств подієвого туризму. 

У Львові започатковано низку фестивалів, різних за 

тематикою, що створюють імідж Львова як фестивального міста. 

Протягом року відбувається багато свят: а саме: «Різдво у Львові»  

«Свято Пампуха» (відбувається на Різдво з 2008 р.), Фольклорний 

фестиваль «Етновир» (проходить з 2008 р.), «Літо на ринку», 

«Великдень у Львові» (в рамках свята з 2011 р. відбувається Фестиваль 

Писанок), Свято Батяра (проходить з 2008 р.). 

Етнофестиваль «Різдво у Львові» – наймасовіший та етнічно 

найколоритніший різдвяний фестиваль України – щороку залучає 

понад сотню тисяч туристів з усього світу. У межах етнофестивалю 

«Різдво у Львові» відбуваються автономні анімаційно-масові дійства. 

Міжнародний фестиваль фольклору «Етновир» на три дні 

перетворює Львів в одну з карнавальних столиць Європи. У межах 

мистецького макрофесту «Літо на Ринку» у м. Львові на День 

незалежності (24 серпня) з 2009 р. проходить фестиваль вишиванки.  

Тут можна розписувати про кожне свято, адже традиції та звичаї які 

збереглись просто неймовірні. 

Отже, Львівська область в Україні вирізняється доволі 

насиченим етнофестивально-туристичним рухом. Серед областей-

сусідів за програмним розмаїттям і кількістю етнофестивалів 

Львівщина конкурує із Закарпатською та ІваноФранківською 

областями, в яких також упродовж р. відбувається близько 50 – 70 

популярних серед туристів етнофестивалів регіонального, 

всеукраїнського й міжнародного масштабів. 
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О. Момотюк 

Науковий керівник – асист. В. М. Костючко 

 

ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В М. ДУБНО 

 

Туризм ґрунтується на цільовому і раціональному 

використанні туристичних ресурсів, які є об’єктами інтересу з боку 

подорожуючих та спроможні задовольняти потреби людей, що 

виникають в процесі подорожі. Там, де немає будь-яких туристичних 

ресурсів, туризму не може бути в принципі. Під визначенням 

«ресурси» розуміють матеріальні засоби, цінності, запаси, кошти, що 

можна використати в разі потреби. Першочерговим завданням 

забезпечення сталого розвитку сфери туристичних послуг є оцінка її 

ресурсного потенціалу. Оцінка туристичних ресурсів є важливою 

передумовою планування туристичної галузі в національному і 

регіональному масштабах, оптимізації просторової та господарської 

організації територіальних туристично-рекреаційних комплексів. Без 

належної системи оцінки суттєво ускладнюється розробка цільових 

програм розвитку туризму, ефективне використання наявних 

туристичних ресурсів, їх охорона і розвиток.  

Метою дослідження є аналіз та оцінка туристичного 

потенціалу в м. Дубно у Рівненській області. Місто розташоване у 

південній частині області та приймає туристів з усього регіону та 

суміжних йому.  

              На емоційне враження, яке місто може справити на приїжджих 

і його жителів, впливає естетичний вигляд міста. Якщо місто має 

історичні цінності та пам’ятники, то воно може сформувати імідж 

старовинного міста, у якому цінують традиції та історію. У цьому 

плані місто Дубно має потужні ресурси та, на жаль, не використані 

резерви – тут велика кількість пам’яток та багатих на історію місць 

поєднується із «неестетичним» виглядом центральної частини міста, з 

точки зору потенційного туриста [1]. До основних туристичних 

ресурсів     м. Дубно відносяться: парк Шевченка (окультурений в 2014 

р.), Шибена гора, замок Острозьких (XVI ст.), палац Любомирських 

(XVIII ст.),  Луцька брама (XV ст.), Тараканівський форт (1873-1890 

р.р.),  Миколаївська церква (1614 р.), монастир кармеліток (1660 р.) 

тощо.  

Щодо туризму в м. Дубно, то кожен відвідувач знайде щось 

для себе. Тут розвинений пізнавальний, спортивний (велопрокат, спуск 

по річці Ікві на байдарках), історико-культурний, релігійний (синагога 

та 6 церков), етнічний та сільський туризм.  Це спокійне місто з 
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низьким рівнем злочинності і є більш привабливим для туристичного 

бізнесу. Відпочинок у місті однозначно підійде для сімей та молодих 

пар. Щодо розвитку готельного господарства, то в м. Дубно 

функціонують 3 мотелі та 1 готель. Ціни відносно низькі, досвідчений 

персонал та омебльовані кімнати для  1, 2, 3 та 4 відвідувачів. Щодо 

закладів харчування, то в місті функціонують 6 ресторанів та 3 кафе з 

різною ціновою категорією. До будь-якої туристичної точки в місті 

Дубно можна дістатись автобусом. 

Можна стверджувати, що місто Дубно є привабливим для 

туристів та має значний потенціал, проте потрібно зазначити такі 

недоліки: 

– стан доріг у Дубно; 

– відсутній будь-який маркетинг туристичних об’єктів; 

– слаборозвинені екскурсійні програми (кожна програма 

включає в себе лише 2-3 пам’ятки). 

Для розвитку туризму в місті, на нашу думку, потрібно 

реалізувати наступний комплекс заходів: 

– відновлення покриття доріг за кошти державного бюджету 

(на разі відновлено 32% доріг та активно ведуться дорожні роботи); 

– впровадження туристичного бренду, з яким стане можливою 

реклама туристичного продукту у великих масштабах (конкурс на 

створення дизайну було проведено 28.09.2018) [2]; 

– підготовка нових екскурсійних програм з більшим 

комплектуванням. 

Отже, розглянувши усі можливості для подальшого розвитку 

міста можна стверджувати, що потенціал розвитку туризму в місті є 

значний. Основною проблемою міста є неповне використання усіх свої 

ресурсів. Дубно потрібні план розвитку та інвестиції. З розвитком 

екскурсійної діяльності місто стане більш популярним для шкільних 

поїздок та проведення вихідних, адже усі об’єкти знаходяться поруч, і 

відвідати усі пам’ятки за один день цілком можливо. Після виконання 

цих умов збільшиться потік туристів та у міста будуть усі шанси стати 

новим туристичним центром Волині.   

Список використаних джерел:  

1. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону – 

[Електронний-ресурс] – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua 

2. Історичне Дубно на Рівненщині теж створило собі 

туристичний бренд – [Електронний-ресурс] – Режим доступу: 

http://vse.rv.ua/article/istoricne-dubno-na-rivnensini-tez-stvorilo-sobi-

turisticnij-brend.html 

 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5474/1/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83.pdf
http://vse.rv.ua/article/istoricne-dubno-na-rivnensini-tez-stvorilo-sobi-turisticnij-brend.html
http://vse.rv.ua/article/istoricne-dubno-na-rivnensini-tez-stvorilo-sobi-turisticnij-brend.html
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Х. Папірник 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Г.Я. Ільницька-Гикавчук  

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ВІДПОЧИНКУ В 

УКРАЇНІ 

 

 На сьогоднішній  день одним із актуальних питань є 

організація дитячого оздоровлення та відпочинку, адже погана 

екологія, недостатній рівень медицини і економічної забезпеченості 

впливають на вирішення цього завдання не найкращим чином. 

Організація дитячого туризму, а  саме походи, поїздки, 

екскурсії можуть дати підростаючому поколінню можливість для 

підвищення свого інтелектуального рівня, розвитку спостережливості, 

здатності сприймати красу навколишнього світу. Важливий туризм і як 

засіб зняття фізичної втоми, психологічної напруги і стресів. 

Необхідно також відзначити вплив дитячого туризму на розвиток в 

підростаючому поколінні комунікабельності, самодисципліни, 

адаптації до умов сучасного життя. 

Динаміка кількості закладів розміщення дітей надає 

можливість робити певні висновки про тенденції, але не відображає в 

повній мірі суттєві якісні зміни, які відбуваються в цій складовій 

дитячого відпочинку. В залежності від програм прийнято розрізняти 

профільні, тематичні, християнські табори тощо. Найпоширенішими 

серед них є міжнародні лінгвістичні табори. Головною метою 

перебування в них вважається занурення в новий культурний простір і 

мовне середовище у поєднанні з активним відпочинком. Попит на такі 

табори досить високий, і більшість кращих путівок розкуповується ще 

на самому початку весни. Разом з тим є в них і недолік. Він полягає в 

тому, що до українських таборів приїжджають в основному діти, які 

розмовляють російською або українською мовами, на відміну від 

зарубіжних таборів, де присутні представники будь-яких 

національностей. Цей фактор не змушує дітей спілкуватись тільки 

мовою, що вивчається, і між собою, що не дає так званого «повного 

мовного занурення» і природного подолання мовного бар'єра. 

Сучасний дитячий туризм відкриває особливості масового 

туристичного продукту разом із стандартизацією та виробництвом, 

спеціалізацією і різноманітністю його пропозицій. 

У статті розглядаються проблеми організації сучасного ринку 

дитячого внутрішнього туризму України. Аналіз динаміки і міграції 

дитячих туристичних потоків, а також кількісних показників, що 

стосуються дитячих оздоровчих закладів, дозволив зробити певні 
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висновки щодо тенденцій розвитку цього напряму туризму. В 

результаті проведеного дослідження обгрунтовано доцільність і 

важливість послуг туристичних агентств з організації дитячого 

оздоровлення та відпочинку. Надання адекватної інформації батькам 

щодо обраного дитячого закладу або програми, перевірка наявності 

необхідного пакету документів і дозволів, організація трансферу — це 

головні функцій, що можуть взяти на себе туристичні агенції, які 

спеціалізуються на дитячому туризмі. Підкреслюється значущість 

існування ланцюжка "виробник — кваліфікований туристичний агент 

— споживач" у формуванні всього комплексу якісного і безпечного 

туристичного продукту. Визначено особливості роботи туристичних 

підприємств із дитячими оздоровчими закладами та можливі шляхи 

співпраці туристичних агенцій зі споживачами. 

На перший погляд, увага до проблематики туризму в 

незалежній Україні досить пильна. Тут і укази Президента України, і 

парламентські слухання про стан і заходи для розвитку туризму, і 

увага до нашої країни з боку Всесвітньої туристської організації, 

зокрема приїзд до України генерального секретаря ВТО. Але що 

стосується дитячого та молодіжного туризму, то тут за останні роки не 

було прийнято жодного законодавчого документа. Потреба, 

щонайменше, постанови Кабміну, Верховної Ради чи спільного 

документу цих органів вищої влади давно назріла. У ньому мають бути 

чітко визначені завдання туристичних фірм і державних органів у цій 

сфері, необхідні нові ідеї і рішення стосовно розвитку молодіжного та 

дитячого туризму в незалежній Україні. 

 

С. Пастернак  

Науковий керівник – к.е.н.,ст.. викл. Б.Р. Кошова  

  

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

У процесі виготовлення та споживання рекреаційних послуг 

задіяно  безліч різноманітних виробничо-господарських структур, 

котрі входять до  ряду галузей національної економіки. На підставі 

тісних взаємозв’язків між ними та туристичними підприємствами 

формується міжгалузевий туристичний комплекс.  Структурне 

осереддя  підприємств туристичного обслуговування та інших об’єктів  

частково задіяних у процесі створення  та споживання туристичного 

продукту обслуговує туристична інфраструктура.  
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Під поняттям інфраструктура розуміють мережу підприємств 

установ закладів з їх матеріальною базою та працівниками, 

господарськими та іншими зв’язками, що побіжно забезпечують 

задоволення потреб туристів. Туристична інфраструктура формується 

у  процесі освоєння регіону туристами і визначає якісний рівень 

туристичної освоєності даного регіону.   

Карпатський регіон, котрий формують на території України 

чотири області (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Чернівецька), з давніх-давен манив  туристів.  Велика виробничо – 

господарська база, успадкована з часів СССР, була морально застаріла, 

а отже непридатна до експлуатації в умовах ринку.  Так ресторанний 

бізнес за період 90-х років лише станом на 2018 рік досяг показників 

1990 року (рис.1).  

Рис.1 Динаміка кількості закладів ресторанної справи у Карпатському 

регіоні України за період 1990 – 2018 рр., тис. од. [1] 

 

 У межах Карпатського регіону, Львівщина займає першість за 

кількістю закладів ресторанної справи, де станом на 2018 рік 

припадало 2068 об’єктів громадського харчування, що становить 48% 

аналізованого регіону та 7,4% в Україні.  Так чи інакше синхронні 

процеси спостерігаються в  усіх аналізованих  областях. 

Наймасштабніше зменшення кількості закладів ресторанної справи 

відбувалось у 1990 -2004 роках. Так у Львівській області скоротилось 

120 тис. сервісних місць, Закарпатській – 9,94 тис.,  Івано-франківській 

та Чернівецькій відповідно 5,35 тис. та 5,17 тис. місць. Такий стан 

речей недивний, адже Львівщина з її 1,55 млн. населенням, містом у 

0,7 млн. осіб та 42–ма містами є найбільш густонаселеною. У решти 

регіону налічується лише 1,42 млн. осіб  та 37 міст. Низка щільність 

населення зумовлена гористістю місцевості та специфікою 

проживання.  

Карпатський регіон з давніх-давен славиться своєю 

неповторною культурною ідентичністю. Саме тут зосереджено 

найцікавіші музеї та театри України (рис.2, рис.3).  
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Рис.2. Динаміка кількості театрів в 

областях Карпатського регіону 

 у 2000-2018 рр. 

  
Рис.3. Динаміка кількості музеїв в 

областях Карпатського регіону 

у 2000-2018 рр. 

 

Карпатський регіон нараховує 22 театри, половина з котрих 

знаходиться у Львівській області та  44 музеї, із котрих 17 – на 

Львівщині. Сьогодні активно розвиваються  приватні виставкові 

експозиції не лише на культурно - історичну тематику, а й  сучасну - 

модерністську.  

Загалом проведення аналізування динаміки розвитку 

туристичної інфраструктури не обмежується лише закладами 

харчування, розваг чи культурно – пізнавальними об’єктами. Вона 

включає різноманітні транспортно-комунікативні ланцюги, системи 

гостинності, комунального обслуговування, а також соціокультурне 

середовище, що їх оточує. Водночас обслуговуючи туристичні потоки 

- задовольняє потреби місцевого населення.  

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Р. Пилипяк 

Науковий керівник – д.т.н., проф. О.І.Мороз  

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРИСТИЧНИХ 

НАВІГАЦІЙНИХ ЗНАКІВ 

 

Туристичні інформаційні вказівники – вид візуальних 

знаків, спрямованих на підтримку туристичної інфраструктури в місті. 

З їх допомогою гості міста мають можливість краще орієнтуватися 

серед запропонованих туристичних об’єктів і швидше відшукати 

бажаний. Туристичні вказівники, таблички і стенди дають інформацію 
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про історичні пам’ятки, цікаві події минулого, і допомагають краще 

пізнати місто.  

До туристичних вказівників ставлять наступні вимоги: 

 Зрозумілість — позначення об’єктів повинні бути зрозумілими як 

для українських туристів, так і для іноземних, написи повинні бути 

читабельними для людей із вадами зору, в умовах хмарної погоди, 

сутінків та темної пори доби. 

  Неагресивність до міського середовища — всі елементи системи 

міського знакування повинні гармонізувати з навколишним 

середовищем, але в той же час бути легко впізнаваними та 

конкурентноздатними до зовнішньої реклами . 

 Довговічність  

 Економічність  

 Цілісність — вказівники повинні бути виконані у одному стилі з 

іншими елементами системи туристичного знакування. 

Композиційно туристичний вказівник повторює принципи 

таблички з назвами вулиць.  

Форма знаку має значення. Популярним елементом навігації є 

стрілки. Вони використовується для трьох основних напрямків: 

вперед, вліво і вправо.  

Колір у середовищі відіграє важливу роль. У міській навігації 

рідко використовують зелені та коричневі кольори. Бо навігаційні 

позначки зеленого і коричневого кольорів будуть зливатися із 

зеленими деревами та темно-коричневими будинками. Найчастіше 

позначки роблять синього, жовтого, червоного кольорів та не 

використовують білий фон взагалі.  

Для написів використовується шрифт, розроблений спеціально 

для системи туристичного знакування  Львова. Кириличний напис 

більший, латинський — менший, але його читабельність зберігається 

за рахунок використання округлішої версії шрифту. Не зважаючи на 

фіксований розмір знаку, на ньому можливо розташувати як 

дворядковий, так і однорядковий напис. При розробці системи 

туристичного знакування важливо створити максимально комфортні 

умови для швидкого орієнтування людини у середовищі, яке густо 

насичене цікавими об’єктами. Перш за все вказівники повинні 

вказувати на напрямок безпосередньо до цього об’єкту, а не на 

вулицю, чи територію, де він розташований (винятком є площа Ринок, 

Шевченківський гай та Личаківський цвинтар, які представлені як 

один об’єкт). Таким чином для туриста зникає потреба 

запам’ятовувати назви вулиць, де знаходяться цікаві для нього місця.  
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Дуже часто люди запам’ятовують лише загальний образ та 

приблизний напрямок розташування і блукають містом намагаючись 

впізнати знайому будівлю. Для того щоб полегшити орієнтування 

таким людям у світі існує практика позначення об’єктів туристичного 

інтересу піктограмами. Часто об’єкти мають дуже характерний та 

впізнаваний силует і це можна успішно використати для їх 

ідентифікації. 

У Львові проводились експертні дослідження, в результаті 

яких було визначено перелік та рейтинг найвизначніших пам’яток 

міста. Для тих, котрі викликають найбільше зацікавлення були 

розроблені піктограми. Отже, використання піктограм на туристичних 

вказівниках, інформаційних пілонах, схемах дає можливість людині 

орієнтуватись у місті не тільки за адресами чи назвами об’єктів, але й 

за виглядом будівель, повз які вони проходять. Разом з тим самої по 

собі піктограми не є достатньо для орієнтації, оскільки значна 

кількість будівель все-таки є досить схожими. Для однозначної 

ідентифікації об’єкту повинна використовуватись назва разом із 

піктограмою. Система такого рівня розроблена вперше у східній 

Європі та СНД. 

Джерела: 

https://nachasi.com/2018/08/07/miska-navigatsiya/ 

https://blog.a3.kyiv.ua/pishokhidna-navihatsia-za-lashtunkamy-proektu/ 

https://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/17042-novi-informacijni-

tablichki-budut-na-usih-zupinkah-gromadskogo-transportu-upravlinna-

transportu-ta-zvjazku 

 

Р. Пилипяк 

Науковий керівник – к.т.н., доц. З.Р. Тартачинська  

  

СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ МІСТА 

ЛЬВОВА 

 

Туристично-інформаційна інфраструктура є важливим 

фактором, котрий сприяє комфортному перебуванню у Львові туристів 

та  гостей міста.  

У 2009 році стартував проект «Створення туристично-

інформаційної інфраструктури Львова» у рамках Програми 

добросусідства TACIS «Польща-Білорусь-Україна». В рамках проекту 

було відкрито туристично-інформаційні центри, створені вказівники, 

пілони та встановлені на будинках адресні таблички з транслітерацією.  

https://nachasi.com/2018/08/07/miska-navigatsiya/
https://blog.a3.kyiv.ua/pishokhidna-navihatsia-za-lashtunkamy-proektu/
https://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/17042-novi-informacijni-tablichki-budut-na-usih-zupinkah-gromadskogo-transportu-upravlinna-transportu-ta-zvjazku
https://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/17042-novi-informacijni-tablichki-budut-na-usih-zupinkah-gromadskogo-transportu-upravlinna-transportu-ta-zvjazku
https://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/17042-novi-informacijni-tablichki-budut-na-usih-zupinkah-gromadskogo-transportu-upravlinna-transportu-ta-zvjazku
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Знаковим для туристичної галузі Львова став 2010 рік. Стенд 

Львова увійшов в 6-ку найкращих на Берлінській туристичній 

виставці. В цілому у 2010 р. Львів був представлений на 10-ьох 

туристичних виставках. Світ побачив, що у Львові є на що подивитись, 

сюди варто і цікаво їхати. У цьому ж році у рамках проекту 

«Cтворення міської туристичної-інформаційної інфраструктури у 

Львові» розміщують елементи навігації для туристів. На території 

історичного ареалу міста. було встановлено 929 табличок із назвами 

вулиць, 100 вказівників з покажчиками туристичних атракцій, 

інформаційні таблички з картами міста. У Львові почали працювати 2 

електронні Центри допомоги туристам. Такі нововведення зробили 

місто ще більш відкритим і доступним для туристів.  

У 2012-2013 рр. за спільною ініціативою управління туризму 

Львівської міської ради та компанії «Київстар» здійснювався проект 

«Туристичне ознакування Львова». У 2012 році 20 визначних 

архітектурних пам’яток Львова були ознакованні.  

У 2013 р. інформаційні знаки встановили ще на 16 

туристичних об’єктах. В рамках проекту в період 2012 – 2013 років на 

львівських кам’яницях було встановлено 35 туристично-

інформаційних таблиць єдиного зразка з короткою інформацією про 

пам’ятку українською та англійською мовами. 

У 2012 році на зупинках громадського транспорту встановили 

нові інформаційні таблички. Загалом у місті 900 зупинок 

громадського транспорту, понад 500 з них облаштовані новими 

інформаційними табличками. 

У 2015 році на зупинках в центральні частині Львова 

встановлено 11 білбордів з картами Львова. 

На близько 80 туристичних об’єктах встановлено довідкову 

інформацію, яку можна зчитати з об’єкту за допомогою QR-кодів.  

У 2017 р. вперше у Львові з’явився маршрут для самостійних 

екскурсій містом. Маршрут під назвою «Львів понад усе» починається 

біля фонтану Нептуну на пл. Ринок. Загалом в маршруті 15 

екскурсійних об’єктів. Щоб отримати маршрут, треба відсканувати 

смартфоном QR-код.  

Використання QR-кодів є інноваційною альтернативою 

класичним методам туристичної навігації, які дозволять туристу краще 

пізнати місто самостійно. Інновації в туристичній міській навігації 

створюють  імідж Львова як сучасного європейського міста. 

Джерела: 

https://www.favor.com.ua/blogs/15946.html 

https://www.favor.com.ua/blogs/15946.html
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https://city-adm.lviv.ua/news/tourism/223315-zvit-upravlinnia-turyzmu-

departamentu-rozvytku-v-tomu-chysli-lknp-tsentr-rozvytku-turyzmu-m-

lvova-za-2014-r 

https://regionet.org.ua/files/23_facts_on_results_Strategy_implementation_

Lviv_ua.pdf 

https://zaxid.net/za_dva_roki_u_lvovi_oznakuvali_35_pamyatok_n1293742 

 

Ю. Погорілець 

Науковий керівник – к.е.н., асист. Ю.Ю. Стадницька  

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО РИНКУ 

МІСТА ЛЬВОВА 

 

Актуальність теми. Сфера гостинності впродовж останніх 

десятиліть динамічно розвивається і стає однією з пріоритетних сфер 

економіки, яка забезпечує вагомий дохід місцевому бюджету та 

створення нових робочих місць.  

Ринок сфери гостинності характеризується урізноманітненням 

пропозиції готельного продукту як за рахунок впровадження нових 

видів послуг і форм обслуговування, так і за рахунок територіального 

розширення, формування нових туристських центрів, районів та 

курортних зон. Впровадження інформаційних систем і нових 

технологій повинно стати ключовим напрямком розвитку сфери 

гостинності.  

Львівська область є однією з найперспективніших територій для 

розвитку туризму. Привабливість для українських та іноземних 

туристів забезпечується вдалим географічним розташуванням, багатим 

історико–культурним та природоресурсним потенціалом. Однією з 

найважливіших складових туристичної індустрії, яка визначає її 

реальний потенціал, є готельне господарство. 

Львів володіє унікальними історико-культурними, 

рекреаційними та трудовими ресурсами. Розвинена туристична 

інфраструктура та вигідне місце розташування сприяють його 

туристичній привабливості. 

Сьогодні готельне господарство Львова – ключова складова 

туристичної індустрії міста, відображає її реальний потенціал в 

Україні. Готельне господарство міста представлене нічліжними 

закладами короткотермінового проживання різних типів, категорій, 

форми власності, здатне найліпше у державі забезпечити попит гостей. 

Основу нічліжної бази формують готелі, хостели та аналогічні 

підприємства розміщення – мотелі, загальна кількість понад 600, 

https://city-adm.lviv.ua/news/tourism/223315-zvit-upravlinnia-turyzmu-departamentu-rozvytku-v-tomu-chysli-lknp-tsentr-rozvytku-turyzmu-m-lvova-za-2014-r
https://city-adm.lviv.ua/news/tourism/223315-zvit-upravlinnia-turyzmu-departamentu-rozvytku-v-tomu-chysli-lknp-tsentr-rozvytku-turyzmu-m-lvova-za-2014-r
https://city-adm.lviv.ua/news/tourism/223315-zvit-upravlinnia-turyzmu-departamentu-rozvytku-v-tomu-chysli-lknp-tsentr-rozvytku-turyzmu-m-lvova-za-2014-r
https://regionet.org.ua/files/23_facts_on_results_Strategy_implementation_Lviv_ua.pdf
https://regionet.org.ua/files/23_facts_on_results_Strategy_implementation_Lviv_ua.pdf
https://zaxid.net/za_dva_roki_u_lvovi_oznakuvali_35_pamyatok_n1293742
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кемпінги на околицях міста, а також приватні апартаменти 

квартирного типу. 

Слід відзначити, що згідно з статистичними даними розподіл 

колективних засобів розміщування за містами та районами Львівської 

області у 2017 році у відсотковому відношенні склав: м. Львів – 23,7%, 

м. Трускавець – 15,7%, Пустомитівський район – 8,0%, Сколівський 

район – 7,1%, м. Борислав – 6,8%, м. Моршин – 5,0%, інші райони - 

33,7%. 

Середньорічна заповненість готелів великого формату з досить 

високою якістю послуг досягла рівня 68-73%. Менш професійні готелі 

в середньому за рік заповнюються на 35-55%. Дані показники у Львові 

є вищими за середні по Україні. 

Аналіз тенденцій сучасного розвитку готельного господарства 

Львова дав змогу виявити найбільш несприятливий період закриття 

нерентабельних підприємств, передачу в оренду окремих готелів 

упродовж 2011-2014 рр., зумовлений економічною кризою, 

несприятливою фінансово-економічною політикою держави щодо його 

розвитку – значне оподаткування, бюрократичні перешкоди в 

реалізації нових проектів, зокрема з іноземними інвестиціями, низький 

розвиток в’їзного туризму. 

Серед новітніх тенденцій розвитку готельного ринку Львова – 

поява перших корпоративних форм організації – міжнародних та 

національних операторів: на ринок Львова вийшов відомий 

міжнародний оператор Wyndham Hotel Group (бренд Ramada 

Worldwide), відкривши готель ―Рамада Львів‖. Серед перших в Україні 

зацікавленість до готельного ринку Львова виявили національні 

оператори Premier International – готель ―Дністер Прем’єр Готель‖ та 

Reikartz Hospitality Group – готелі ―Reikartz Медіваль Львів‖ і ―Reikartz 

Дворжец Львів‖. 

Таким чином, можна зробити висновок, що готельний бізнес м. 

Львова може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, 

джерелом поповнення місцевого бюджету, засобом 

загальнодоступного і повноцінного відпочинку і оздоровлення, а 

також ознайомлення з історико-культурним надбанням. 
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О. Покальчук 
Науковий керівник – к.е.н.,  ст. викл. Я.Є. Москвяк 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО 

ТУРИЗМУ НА ЛЬВІВЩИНІ 
 

Метою є дослідження сучасного стану та виявлення тенденцій 

розвитку ринку послуг гастрономічного туризму Львівщини. 

Дослідження тенденцій розвитку та сучасного стану ринку 

послуг гастрономічного туризму є передумовою визначення 

перспектив розвитку гастрономічного туризму Львівщини та 

створення конкурентоспроможного туристичного продукту на 

міжнародному ринку послуг туризму. 

Під час гастрономічних турів турист може:  відвідати 

ресторани національної кухні; взяти участь у кулінарних фестивалях;  

ознайомитися з історією та рецептурою національної кухні відповідно 

до сезонів;  взяти участь у приготуванні національних страв. 

За 2018 рік, Львівщина популяризувалася як туристична 

дестинація на 10 міжнародних і чотирьох вітчизняних туристичних 

виставках у Грузії, Ізраїлі, Іспанії, Польщі, Туреччині, Чехії, Китаї, 

Україні тощо. За минулий рік, було проведено 13 промоційних турів, у 

яких взяли участь особи з Азербайджану, Грузії, Естонії, Ізраїлю, 

Іспанії, Португалії, Канади, Китаю, Польщі, України. Загалом 

організовано 25 туристичних заходів, серед яких як ділові події, так і 

промоційні заходи.  

У 2018-ому у Львові презентувалися такі проекти як 

«Гастромандри Львівщиною», «Мандри Львівщиною: еко і природні 

локації», «Персональний гід Львівщиною». 

На сьогоднішній день, на Львівщині функціонує 1058 

фермерських господарств, 14 операторів органічної продукції та 

розроблено 5 гастромаршрутів Дрогобицьким, Городоцьким, 

Мостиським, Яворівським районами та містом Львів. Така кількість 

невпинно зростає і пріоритетним завданням є створення необхідних 

умов для прийому туристів. Залучення еко-ферм як об’єктів 

гастротурів та екскурсійних програм дає можливість для створення 

якісного туристичного продукту. 

Насамперед запрацювало чимало фермерських господарств, 

кожне з яких вирощує чи виготовляє різноманітну продукцію – від ягід 

та меду до равликів та жаб. Ферми пропонують відвідувачам екскурсії, 

дегустації та відпочинок на екологічно чистій території. Також є 
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можливість познайомитись із місцевою кухнею і традиціями, 

спробувати себе у ролі винороба, фермера чи пивовара. 

Прикладами таких фермерських господарств, що стають 

популярними туристичними гастрономічними дестинаціями є:  

фермерські господарства «Малиновий рай» (с. Гряда, Жовківський 

район),«Файна Бері» (с. Раковець, Пустомитівський район), «Шеврет» 

(с. Дмитровичі, Мостиський район), «Добра корівка» (с.Угерсько, 

Стрийський район), «У родини Комарницьких» (смт. Бориня, 

Турківський район); равликові ферми «Західний равлик» (с. Солонка, 

Пустомитівський район), «Tante Sophie Snails» (с. Яблунівка, Бузький 

район); ферма «Карпатський водограй» (м. Пустомити); еко-ферма 

«Василь.ко» (с. Унів, Перемишлянський район); пасіка «Петрова 

Пасіка» (с.Старий Кропивник, Дрогобицький район); господарство 

«Бескид» Село Довжки, Сколівський район. 

Окрім цього, управлінням туризму та курортів Львівської 

ОДА було розроблено три цікавих гастрономічних тури Львівщиною: 

«Медовий блюз» (Миколаївський район, с. Луб’яна); «Добра 

корівка» (Стрийський район, с. Угерсько);  «Дві Катерини» 

(Сколівський район, с. Тухля); «Меринос-Захід» (Дрогобицький район, 

с. Почаєвичі) ; «Петрова пасіка»(Дрогобицький район, с. Старий 

Кропивник); «Західний равлик» (Пустомитівський район, с. Солонка) ; 

«Карпатський водограй» (м. Пустомити, вул. Ставкова, 60) – 

«Агротем» (Пустомитівський район, с. Селисько). 

Гастрономічний туризм також передбачає можливу участь 

туриста в приготуванні національних страв та відвідання кулінарних 

фестивалів та конкурсів. У Львівській області, зокрема у місті Львові 

гастрономічні фестивалі з кожним роком збирають все більше та 

більше відвідувачів. Традиційно у Львові проводяться наступні 

фестивалі: міське свято пампуха, свято шоколаду, гастрономічний 

фестиваль «Львів на тарілці», свято сиру і вина, міське свято «На каву 

до Львова». 

Отже,  необхідно підкреслити, що місцеву кухню можна 

розглядати як туристичний ресурс територій, що дозволяє створити 

нові туристські продукти, відкрити нові грані туристської дестинації.. 

Зв'язок гастрономії та туризму сприяє збільшенню припливу туристів, 

сприяє подовженню перебування туристів, збільшує прибуток від 

туризму. 
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Х. Ровенська 

Науковий керівник – к.е.н., асист. М.І. Габа  

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ПІВДЕННІЙ 

КОРЕЇ 

 

Південна Корея – це країна, яка у сучасних умовах є 

економічним та культурним лідером Азії та вже давно і міцно увійшла 

в п'ятірку найпопулярніших місць відпочинку серед туристів. 

За даними Британської дослідницької компанії Compare the 

Market, яка склала список популярних серед туристів міст і країн, на 

основі аналізу пошукових запитів користувачів у Google Trends із 2009 

до 2019 року, друге місце, після Будапешта займає модне місто в 

Південній Кореї Сеул, що динамічно розвивається, зацікавленість 

туристів до нього зросла на 79%. Сеул приваблює туристів 

особливими традиціями, палацами, храмами та ультрасучасним 

дизайном. Саме тому тема дослідження є актуальною, оскільки дасть 

можливість залучити ще більшу кількість туристів та підвищити 

туристичну привабливість Південної Кореї. 

Найбільш прибутковішим видом туризму у Південній Кореї є 

в`їзний туризм, завдяки розгалуженій системі залізничного транспорту 

можна легко потрапити в будь яке місто країни швидко і без проблем. 

Основна кількість туристів прибуває з сусідніх країн, таких як: 

Японія, Китай, Гонконг і Тайвань, що складає 75% туристичного 

потоку. Міністерство культури, спорту та туризму Південної Кореї 

активно розвиває туризм шляхом покращення інфраструктури, 

реставрації історико-культурних пам’яток, модернізації залізниць, 

аеропортів та морських портів. 

Варто відзначити, що туристичний потенціал Південної Кореї 

сприяє розвиткові таких спеціалізованих видів туризму, як: 

1. Історико – культурний туризм: корейська історія сягає 

понад 5000 років. Незважаючи на колоніальну політику на початку 20 

століття та війну в Кореї, історичні місця та археологічні пам’ятки 

можна знайти по всій країні. Деякі з найвідоміших туристичних 

напрямків включають: Сеул (королівські палаци, ворота і стіни, 

святині), Кьонджу (колишня столиця Королівства Сілла), Кангва 

(храми і фортеці), Сувон (будинок фортеці Хвасон) і Буйо ( колишня 

столиця королівства Паекче). Варто відвідати національний музей та 

військові меморіальні комплекси, обидва в Сеулі. Також великою 

популярністю користуються історичні палаци Сеула та інших міст. 
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Особливим є Палац Кенбоккун, побудований ще в 1395 році, є 

найбільшим і найкрасивішим з п’яти палаців Сеула. 

2. Екологічний туризм: гори, острови та вулкани Чеджу - 

природні скарби Південної Кореї. Найкрасивіші місця захищені 

урядом, також в країні налічується 20 національних парків. Гарячі 

джерела та курорти досить популярні серед корейців. 

3. Пляжний туризм: Південна Корея пропонує великий вибір 

пляжів. Найвідоміші розташовані на південному узбережжі (навколо 

Бусана чи всередині нього) або на східному узбережжі. У країну також 

входять різні острови, включаючи субтропічний острів Джеджу, на 

якому знаходиться природний об’єкт всесвітньої спадщини 

(вулканічний острів Чеджу та Лава Труби). 

4. Шопінг - туризм: Південна Корея пропонує широкий спектр 

торгових точок, починаючи від дуже великих торгових центрів і 

закінчуючи традиційними ринками. Ціни у універмагах, як правило, 

вищі, ніж у Європі, але можна домовитись про ціни на ринках. У Сеулі 

є декілька найбільших ринків світу (Namdeamum і Dongdeamum). 

Одним з перспективних видів туризму в Південній Кореї, що 

сприятиме підвищенню туристичної привабливості туризму та 

залученню нових туристів є розважальний туризм. 

Завдяки активній пропаганді розважальної індустрії, у світі 

з’явилося багато бажаючих відправитися до Південної Кореї з метою 

відвідання конкретних місць зйомок дорам (корейських серіалів), 

концертів улюблених к-поп груп. Одним із найвідоміших 

розважальних центрів Південної Кореї, куди хочуть потрапити всі 

фанати - туристи дорам є Lotte World. Він представляє собою великий 

розважальний центр в Сеулі, який об’єднує парки розваг, готель класу 

«люкс», торгові ряди, музей історії Кореї і багато іншого. Цей 

розважальний центр, відкритий в липні 1989 року, швидко завоював 

популярність серед жителів Сеула і численних туристів, що дозволило 

йому приймати до 8 мільйонів відвідувачів щорічно — подібними 

показниками в Азії може похвалитися хіба що японський парк розваг 

Tokyo Disney Resort. Слід відзначити, що популярними є також 

тематичні кафе та магазини, в яких туристи можуть сфотографуватися 

з віртуальним зображенням улюбленого актора чи співака, також 

купити альбоми та багато різних речей з тематикою к-поп. 

Таким чином, можна зробити висновок, що туристичний 

потенціал Південної Кореї сприяє розвиткові нових напрямів туризму, 

які сприятимуть підвищенню її туристичної привабливості. 
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Т. Смульська 

Науковий керівник – к.е.н., доц.  О.П. Макар  

 

ПРИВАБЛИВІСТЬ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ – ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ 

ДЕСТИНАЦІЇ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ 

 

На туристичному ринку пропонується велика кількість 

різноманітних напрямів – дестинацій, які найчастіше користуються 

популярністю серед туристів. Варто відзначити, є такі країни, що 

викликають не меншу зацікавленість і привабливість, не знаходячись в 

Європі, а розташовуючись на іншому континенті. Серед таких 

перспективних напрямів – дестинацій є Нова Зеландія – одна з 

тууристично найпривабливіших країн світу. Справді, не багато 

знайдеться земель, де чудові пляжі обрамлені пальмовими гаями, з 

яких відкриваються захоплюючі краєвиди на засніжені долинами 

гейзерів.  

Слід відзначити, що Нова Зеландія - одне з найбажаніших 

місць для проведення відпустки згідно з опитуванням журналу Conde 

Nast Traveler, що спеціалізується на дорогих подорожах. 

Нова Зеландія - країна вулканів, яких тут величезна кількість. 

На вершинах багатьох з них для туристів облаштовані спеціальні 

оглядові майданчики, з яких відкриваються приголомшливі краєвиди 

високих гір, Тихого океану і Тасманового моря.  

Віддаленість і відірваність від іншого світу витворили в Новій 

Зеландії унікальний рослинний і тваринний світ. Тому тут майже 75 % 

рослин і 93 % птахів є ендеміками.  

Туристи, які неодноразово відвідали Нову Зеландію, 

стверджують, що ця країна відрізняється від подібних тим, що завжди 

інша. Будь-який мандрівник кожен раз знаходить щось нове, незвідане 

і неповторне. Північний острів - це гори, гейзери, теплі грязьові ванни, 

чудові пляжі та безкраї смарагдові луки. В цій частині країни туристи 

відвідують національний парк Тонгаріро, чудовий ботанічний сад у 

Веллінгтоні і музеї в Окленді, серед яких виокремлюється відомий 

Меланезійський музей. 

Південний острів певною мірою нагадує Норвегію: тут є 

фіорди, льодовики, бурхливі гірські річки надзвичайної чистоти, де 

водиться форель, гострі піки гірських систем і непрохідні ліси. Будь-

кого вразить грандіозний льодоспад Гохшреттера. Місцеві жителі 

називають його "крижаною Ніагарою".  

Цікавить туристів багата і розмаїта традиційна культура маорі: 

неповторне мистецтво вирізьблення по дереву й інших природних 

http://tourlib.net/statti_tourism/new-zealand.htm
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матеріалах, плетиво, мистецтво татуювання, легенди, міфи і сказання, 

групові танці та бойові ритуали. 

Хоча Нова Зеландія молода країна, та вона вже має власні 

традиції. Новозеландці незалежно від расової приналежності чи 

походження охоче називають себе "ківі". Вся сукупність місцевих 

національних культурних деталей отримала назву "ківіана". Ківі - це 

ендемічний птах Нової Зеландії, який не вміє літати, і національний 

фрукт, виведений у цій країні, нині відомий скрізь.  

У Новій Зеландії застосовують різноманітні засоби, щоб 

підвищити потік туристів. Одним з таких заходів була девальвація 

місцевої валюти вдвічі до долара США, що створило психологічні 

умови для поїздок туристів до цієї віддаленої країни. Практичних 

американців приваблює те, що сьогодні на долари в Новій Зеландії 

можна отримати товарів і послуг вдвічі більше.  

Головним об'єктом туризму в Новій Зеландії є Роторуа - 

геотермальний курорт на березі однойменного озера, де з-під землі 

б'ють джерела цілющої мінеральної гарячої води. Тут же знаходиться 

Інститут маорі, у якому можна познайомитися з культурною 

спадщиною корінних жителів країни маорі.  

Роторуа пропонує туристам неповторний концерт маорі, який 

є заворожуючою полінезійською виставою", сафарі на джипах по 

схилах вулканів, вертольотні мандрівки до кратера згаслого вулкана 

Таравера, полінезійські ванни з гарячими мінеральними водами, 

озерну форелеву риболовлю. Тут влаштовують навіть шоу - стрижки 

овець на традиційній новозеландській фермі.  

За 24 км від Роторуа знаходиться менш відоме туристам, але 

ще мальовничіше місце - долина гейзерів Ванотапу. Тут розташовані 

чудові вулканічні озера в смарагдовому оздобленні пишної 

новозеландської природи. Особливо вартий уваги круїз озером 

Ротомахана. Цей витвір вулкана оточений дуже гарними стрімкими 

берегами.  

Цікавими об'єктами туризму є також поховане виверженням 

вулкана в 1886 р. маорійське село та маорійський ринок у селі Тамаки.  

Розвиток глобальної транспортної інфраструктури і зростання 

загального добробуту населення світу неодмінно "відкриють" 

Австралійсько-Океанійський макрорайон для масового туризму. 

Однією з найпривабливіших його територій буде Нова Зеландія – 

екологічно найчистіша країна на планеті та одна з перспективних 

дестинацій на туристичному ринку. 
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М. Стойко 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Г.Я. Ільницька-Гикавчук  

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В 

ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

На даний момент у світі можна спостерігати чергову технічну 

революцію, основними елементами якої є обробка, передача та 

використання інформації. Технологічна революція тісно пов’язана з 

інформаційною революцією. Інформаційна революція, фактично, 

розпочалась з появою Інтернету, який став ключовим середовищем 

навчання, основним джерелом інформації, а також ключовим 

елементом організації бізнесу.  

Інноваційна діяльність саме один із найбільш поширених 

напрямів інформаційної та технічної революції, оскільки саме ця 

діяльність забезпечує підвищення конкурентоспроможності серед 

підприємств, новітні методики навчання персоналу. 

Існують різновиди класифікації інновацій за їхнім змістом та 

способом реалізації, наприклад, маркетингові, інформаційні, 

продуктові, ресурсні,  проте в готельному господарстві в умовах 

глобалізації  привертають особливу увагу інноваційні стратегії, які 

пов’язані з правами власності на готельне підприємство. 

Наприклад, інноваційна стратегія на підставі продажу готелю мережі з 

подальшою його  орендою та управлінням у рамках мережі або ж 

інвестиційна стратегія на підставі придбання франшизи у міжнародних 

готельних мереж або, як альтернатива, інвестиційна стратегія на 

підставі придбання франшизи з подальшою здачею готелю в 

управління мережі-власника франшизи. 

 Вибір стратегії бізнесу у готельному господарстві здійснює 

керівництво підприємства на основі аналізу ключових факторів, що 

характеризують його стан і стан портфеля послуг.  

 Зазвичай, із  ключових факторів насамперед потрібно  

досліджувати  сильні сторони  галузі й сильні сторони самого 

підприємства, що є найчастіше вирішальними при виборі стратегії. 

При цьому важливо прагнути до максимального використання саме 

наявних можливостей, які і є ключовими факторами щодо здійснення 

інноваційної діяльності. Також, при цьому важливо шукати шляхи 

розгортання готельного бізнесу, або ж підприємства у нових галузях,  

що матимуть потенційні задатки для його росту. 
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В умовах конкуренції готелі вимушені шукати щоразу нові 

шляхи вдосконалення, покращення та підвищення привабливості до 

послуг, які надають.  

Саме через недооцінку інноваційного управління, наприклад,  

в діяльності вітчизняних готельних підприємств, призводить часто до 

зниження рівня їх конкурентоспроможності, зниження попиту, а 

згодом і якості готельних послуг. Інновації виступають як показником 

та стимулом до розвитку готельного бізнесу, а тому дають змогу не 

лише закріпити за собою першість у своєму ринковому сегменті, але й 

відповідати світовим стандартам готельного обслуговування. 

  

А. Сторожишина 

Науковий керівник – к.е.н., доц. І. С. Дулин  

 

ТЕМАТИЧНІ ПАРКИ ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ 

ІНДУТРІЇ 

 

В туристичному продукті об’єкти розваг можуть виступати як 

основний компонент туристської мотивації (подорожі в тематичні 

парки, на карнавали, фестивалі тощо), як програмні заходи з метою 

кращого ознайомлення з дестинацією, емоційного забарвлення 

подорожі. 

Особливе місце в індустрії розваг займають тематичні парки і 

парки розваг (theme parks and amusement parks). Цей вид об’єктів 

виступає як найбільш привабливий для туристського відвідування та є 

одним з перспективних напрямів анімаційних туристських маршрутів. 

Тематичні парки відрізняються від парків розваг тим, що 

структурно мають тематичні зони (землі), які разом нібито 

розповідають певну історію. Першим  тематичним парком вважають 

парк «Діснейленд», який відкрився у 1955 році в містечку Анахайм 

штат Каліфорнія, США. На будівництво «Діснейленду» було 

інвестовано 17 млн. доларів, проте вкладені кошти досить швидко 

повернулися у десятикратному розмірі. Воно й не дивно – понад 200 

мільйонів людей відвідали парк лише за перші 25 років існування.  

Модель Діснейленду поширилась у багатьох країнах світу: 

«DisneyWorld» в Орландо (США, Флорида), «Euro Disneyland» в Марн-

ла-Вале (Франція), «Діснейленд» в Токіо та «Парк Діснея на воді» в 

Японії, «Діснейленд» в Гонконзі. Основна ідея парків розваг «Уолта 

Діснея» - це відтворення світу мультиплікації та казок, організація 

цікавого дозвілля як для дітей, так і для дорослих.  
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Парк «Діснейленд» став настільки популярним, що вже 4 

травня 1965 року мультиплікатор Уолт Дісней сповістив про свій 

намір побудувати парк розваг «Walt Disney World» в Орландо 

(Флорида). Перший парк було відкрито у 1971 році. Сьогодні на 

території «Walt Disney World» знаходиться 7 парків: 4 тематичних - 

«Магічне Королівство», «Парк Епкот», «Королівство тварин», 

Павільйони студії Метро Голден Майер; 2 водних парки розваг - 

«Лагуна тайфунів» та «Пляж ураганів», «Країна річок»; Disney’s Down 

Town - Pleasure Island («Острів Задоволень»), комплекс розваг, а також 

бари, ресторани, клуби.  

Парк «Діснейленд» традиційно поділяється на 5 основних зон, 

але регіональні парки враховують соціокультурну специфіку регіону. 

Наприклад, національною особливістю парку «Діснейленд» в Парижі є 

герої мультфільму «Горбун із Нотр-Даму». 

У світі популярність тематичних парків як місця для 

відпочинку зростає з кожним роком.  Лише тематичні парки компанії 

Disney за рік відвідує близько 140 мільйонів гостей. Підрозділ 

компанії, що займається парками, нараховує 130 тисяч працівників та 

має прибуток у 3 мільярди доларів на рік.  

Тематичні парки сьогодні пропонують відвідувачам широкий 

спектр послуг, які становлять значну частку загального прибутку 

тематичних парків. Наприклад, приблизно 55–60% доходів 

тематичного парку генерується від продажу квитків, 25–30% 

генерується від послуг харчування, продажу їжі та напоїв, продажу 

сувенірів та інших витрат відвідувачів. Тематичні парки також 

генерують 10–20% своїх доходів від ліцензування, спонсорства та 

зборів від проведення спеціальних заходів. 

Згідно з даними  статистики половина популярних парків 

розташована в США, третина - в Азії, європейських парків у світовому 

рейтингу лише 4 з 25. Аналіз відвідувань за географічною ознакою 

вказує на домінуюче положення тематичних парків Північної 

Америки, яке вони зберігають з моменту відкриття першого парку 

Діснея. На ринку домінують тематичні парки Флориди та Каліфорнії: 

13 парків розташовані саме в цих штатах і акумулюють 84% 

надходжень. 
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Н. Тимочко 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Г.Я. Ільницька-Гикавчук  

 

КРУЇЗНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО СТАН В УКРАЇНІ 

 

Круїз являє собою туристську поїздку на борту спеціального 

пасажирського судна. Характерні риси круїзних подорожей: 

1) теплохід є засобом транспортування та місцем проживання 

туристів, де каюти відповідають номерам 5-6 зіркових готелів; 

2) обслуговування надається у вигляді «все включено»; 

3) під час подорожі пропонується багато розважальних 

програм та додаткових послуг (спа-салон, фітнес-центри, магазини); 

4) маршрути прокладаються регіонами, що користуються 

найбільшим попитом у туристів; 

5) стоянки плануються у містах з великою кількістю атракцій; 

6) берегове обслуговування у портах стоянок передбачає 

широкий спектр екскурсій у супроводі гідів; 

7) пасажирам для виходу на берег не потрібна спеціальна віза. 

На сьогодні круїзи - один з найбільш швидкозростаючих 

секторів туристичного ринку. Зростає круїзний флот, 

удосконалюються конструкції пасажирських судів, підвищується їхня 

комфортабельність, розробляються нові маршрути. 

За класифікацією Міжнародної асоціації круїзних компаній 

(CLIA) виділяють 5 базових типів круїзів: сучасні або класичні, круїзи 

преміум-класу, круїзи люкс-класу, ексклюзивні, особливі або 

тематичні. 

Морські круїзні маршрути розрізняються за особливостями їх 

організації на кільцеві маршрути, маршрути open jaw, короткочасні 

виходи в море на 2-3 дні, прибережні морські екскурсії і прогулянкові 

рейси, тривалі маршрути і кругосвітні подорожі тривалістю до 140-

180 днів. 

В світі налічується більше 150 морських круїзних компаній - 

грецьких, італійських, іспанських, американських, данських, 

норвезьких. До найбільш відомих перевізників у сфері морських 

круїзів відносяться Carnival Cruise Lines, Celebrate Cruises, Royal 

Caribbean International, Princess Cruises, Costa Cruises, Norwegian 

Cruise Lines. 

Кількість круїзних судів постійно зростає. Так, у 1985 р. їх 

було 120, в 1994р. - 175, в 2003р. - 327,  а в 2017 - 574.  

Переважну частину круїзних туристів дає Північна Америка, 

переважно США - 61%. Частка Європи впала до 22%, на всі інші 
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регіони припадає лише 17%. Один з молодих і швидко зростаючих 

ринків круїзного туризму - Японія. Ведучими країнами круїзного 

туризму є США, Великобританія, Норвегія, Італія, Франція. 

Найбільший обсяг круїзів припадає на Карибський басейн (55%) і 

значно менше на Середземноморський (10%). 

За географією круїзної діяльності виділяються наступні 

найбільш розвинені туристські круїзні регіони світу: Карибський 

басейн; басейн Середземного моря; круїзи навколо Скандинавії; 

круїзи навколо Європи з відвідуванням столичних міст; круїзи по 

Балтійському морю; тривалі круїзи з Північної Америки навколо мису 

Доброї Надії в Індійський океан і далі в Південно-Східну Азію і 

Австралію; круїзи в Океанії та Австралії; льодові круїзи. 

Круїзи по внутрішніх водних артеріях (рікам, озерам, 

каналам) прийнято називати річковими круїзами. Річкові круїзи, на 

відміну від морських, менш схильні до впливу погоди, більш 

інформативні, оскільки мають можливість для берегового огляду. 

Найбільшого розвитку річкові круїзи отримали в Європі, де є 

протяжна судноплавна мережу водних шляхів. Найбільш популярні 

маршрути річкових круїзів проходять по Луарі, Роні, Сені, Ельбі, 

Дунаю (через сім країн), Рейну (і його притоках). Перше місце в 

річкових круїзах утримує Німеччина, далі йдуть Великобританія, 

Нідерланди, Швейцарія, Австрія, Франція. 

В Україні працюють декілька судноплавних компаній, які 

володіють, кількома суднами, серед яких немає жодного 

пасажирського корабля, що на 100 % відповідає усім вимогам 

сучасної туристичної індустрії. Без придбання нових лайнерів 

відновити морські подорожі в Україні не вдасться. На сьогоднішній 

день круїзів по Чорному морю практично немає.  

Проблеми круїзного туризму в Україні: не відповідний 

світовим стандартам якості і безпеки пасажирський флот; відсутність 

інфраструктури, як портової, так і туристичної; адміністративні 

перешкоди у вигляді ускладнених митних і прикордонних процедур; 

нестабільна геополітична ситуація; технічні обмеження для прийому 

круїзних суден у Одеському порту; малі обсяги інвестування морської 

галузі з боку держави.  

У басейну Чорного моря є великий круїзний потенціал, який 

потрібно просувати на міжнародний туристичний ринок.  

 

 

 

 



253 
 

Х. Фартух 

Науковий керівник – к.е.н., асист. М.І. Габа  

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

В БРАЗИЛІЇ 

 

Актуальність теми. Бразилія - держава Латинської Америки із 

значним природним потенціалом. Туризм в країні є однією з найбільш 

стабільних у розвитку галузей народного господарства, що надає 

робочі місця близько для 10 млн.осіб або 14% економічно активного 

населення. Бразилія - країна контрастів, де кожен може насолодитися 

заздалегідь продуманим маршрутом або відкрити для себе щось нове. 

Тут густі тропічні ліси поряд з масивними горами, дикі джунглі - з 

розкішними обладнаними пляжами, величезні річки - з пустинними 

плато, вируючі водоспади - з тихими океанськими бухтами. Слід 

відміити, що у великих містах підносяться в гору модерні офіси 

величезних західних корпорацій, а в лісах Амазонії деякі індіанські 

племена досі живуть в кам'яному столітті. Тому дослідження 

сучасного стану та перспектив розвитку  Бразилії на сьогодні є досить 

актуальним. 

Шоста у світі країна за чисельністю населення, що за оцінкою 

2018 року становить 210 147 125 осіб. Зараз Бразилія приваблює трохи 

більше 6,5 мільйонів туристів на рік.  У серпні 2018 року доходи від 

туризму в Бразилії склали 4682 мільйони доларів США. 

Чудові і різноманітні природні умови, таємнича і небезпечна 

Амазонія, тисячі кілометрів пляжів, серед яких знаменита на весь світ 

Копа-Кабана, славнозвісні щорічні карнавали, багата культурна 

спадщина, екзотичні місцева кухня і спосіб життя, мальовничі пейзажі 

і ландшафти, футбол та інші спортивні змагання це не повний список 

туристичних об’єктів Бразилії. 

До основних туристичних локацій ,які варто відвідати в Бразилії 

можна віднести: 

1. Всесвітньо відома пам'ятка Бразилії — статуя Христа-

Спасителя в Ріо. Це найпопулярніше місце серед туристів — щорічно 

його відвідує близько 1,8 мільйонів осіб. Завдяки ілюмінації ввечері 

38-метрова скульптура переливається тисячами вогнів; 

2. Водоспади Ігуасу. 275 водних гігантів варто побачити з 

висоти пташиного польоту, піднявшись на оглядовий майданчик в 

прозорому ліфті. Якщо відправитися до епіцентру водоспаду по 

спеціальних містках, можна відчути водні бризки. Для ідеального 
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завершення прогулянки залишається тільки сплавитися на човнах по 

річці до падаючих каскадів. 

3. Ріо-де-Жанейро. «Січнева ріка» — легендарне місто. 

Кафедральні собори, важливі пам'ятки і безліч екскурсій. Тут 

практично в кожному ресторані можна побачити міні-карнавал — для 

гостей закладів часто проводять подібні вистави; 

4. Парк Серра-да-Бодок. Головна визначна пам'ятка — каскад з 

12 водоспадів, найвідомішим з яких є Паща ягуара. 

5. Пляж Копакабана. Знаменитий піщаний берег, який з'являвся 

в сотнях кінофільмів. 

6. Низина Пантанал. Болотиста місцевість з дивовижними 

панорамами. Сюди можна відправитися на сафарі, щоб зробити знімки 

рідкісних рослин і тропічних тварин. 

7. Місто Манаус - у цьому великому місті на Амазонці мешкає 

понад 1,5 млн осіб. Навколо міста в сельві набудували багато 

першокласних готелів. Щоб жити в такому готелі з кондиціонерами, 

гарячою водою і рестораном, не треба бути ні молодим, ні здоровим, ні 

витривалим. Але навколо готелів справжні джунглі. Досвідчені 

інструктори проводять екскурсії по лісу, знайомлять з місцевою 

флорою і фауною. Можна покататися на каное по річці, де немає 

піраній, чи познайомитися з життям і обрядами місцевих індіанців. 

8. Стадіон журналіста Маріу Філью, більш відомий як Стадіон 

Маракана - найбільший стадіон Бразилії та один із найбільших у світі. 

Стадіон містить 200 тисяч місць. 

9. Сальвадор багатий на історичні, культурні та архітектурні 

пам'ятки. Цікаво побувати у Пелоурінью (у перекладі - «ганебний 

стовп») - це група історичних будівель та пам'яток в історичному 

центрі, які в 1985 році були визнані об'єктами всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. 

10. Печера з блакитним озером. На озері заборонено купатися, 

але можна вдосталь насолодитися видами сталактитів і кристально 

блакитної води. 

Отже, Бразилія має величезні об'єктивні передумови для 

перетворення на один зі світових центрів рекреації та туризму. Цьому 

будуть сприяти швидкі темпи економічного зростання і підвищення 

добробуту населення. Туризм в Бразилії поступово стає сферою 

реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення місцевих 

бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та 

оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною 

спадщиною та природою. 
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У. Феденишина 

Науковий керівник – к.б.н., доц. Н.Є. Паньків  

 

ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ НА 

ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇ «ПОЇХАЛИ З НАМИ» 

 

     Метою цього дослідження було: дослідження обумовлене 

наростаючою потребою у впровадженні основних елементів 

маркетингової стратегії в практику роботи даної туристичної агенції 

через зростання конкуренції, комерціалізації туристичної діяльності з 

одного боку і з іншого боку, практично повною відсутністю науково-

обґрунтованих методик застосування маркетингових технологій в 

практичній діяльності вітчизняних туристичних фірм. 

     Маркетингові інновації в туризмі мають велике значення та 

формують конкурентоздатність, саме як фактори персонального 

залучення, розміщення, широти асортименту послуг та пропонованих 

для туристів видів активності, орієнтації на сімейний та дитячий 

відпочинок, співвідношення ціни та якості.  

До інновацій в туризмі належать, ті нововведення, які 

супроводжуються: 

- відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів;  

- якісно новими змінами туристичного продукту;  

- підвищенням ефективності функціонування інфраструктури 

туризму;  

- збільшенням результативності управління стійким 

функціонуванням і розвитком туристичної сфери в країні;  

- підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування 

та спожив ання туристичних послуг;  

- підсиленням іміджу і конкурентоздатності підприємств 

туристичної індустрії.  

Сьогодні найважливішою характеристикою інновації є її новизна, 

яка сприяє: 

- збільшенню кількості потенційних споживачів;  

- модифікації запитів споживача та розширенню функціональності 

турпродукту.  

Розробка ефективної маркетингової стратегії діяльності і 

туристичного підприємства включає: 

- збір інформації, оцінка її достовірності; 

- комплексний аналіз проблеми, яка вимагає вирішення;  

- розробку альтернативних варіантів рішення;  
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- оцінку можливості виконання та прогнозування наслідків кожного 

з альтернативних варіантів; 

- вибір та обгрунтування оптимального варіанта рішення;  

- визначення строків, способів реалізації рішення та визначення 

відповідальних за його виконання;  

- аналіз інформації про реалізацію рішення, його корегування (у 

випадку необхідності прийняття рішення знаходиться в залежності 

від ситуації, в якій воно здійснюється). 

     Два існуючих види інновації: інновація розвитку та кризова 

інновація. При професійному підході до введення і просування 

інновації вона може принести значний зріст доходу та чималу користь.  

     Кризова інновація – це швидке реагування і прийняття 

рішення про нововведення для того, щоб врятувати товар фірми від 

зникнення з конкурентного ринку. Цей вид інновації виводиться на 

ринок в рекордно малі терміни і при правильному позиціонуванні на 

ринку товар виживає та продовжує приносити прибуток.  Інновація 

розвитку впроваджується повільними темпами і продумано, 

виводиться на ринок не спонтанно, а поступово, є підтримуючою 

інновацією, здатна попередити істотне старіння товару. 

      Оскільки ринок туристичного бізнесу досить нестабільний, 

так як піддається постійному впливу різноманітних факторів у 

навколишніх і суміжних областях, тому необхідно використання двох 

цих видів інновації. У таких умовах туристична агенція «Поїхали з 

нами» повинна не тільки створювати та вводити новий продукт, але й 

вміти вчасно реагувати на нові зміни в різних сферах діяльності, з 

якими переплітається туризм, мати здатність до створення нових 

методик роботи і покращення результатів діяльності. 

     Висновок: Нові ідеї в туристичному бізнесі є відмінним 

способом його розвитку і збільшення доходу. Товар, який може 

запропонувати туристична агенція, – це незвідані місця та напрямки. 

Однак більшість туристичних підприємств бояться ставати 

першопрохідцями і продовжують працювати за старою схемою, 

отримуючи хай невеликий, але стабільний дохід. При цьому інновації 

в туризмі можуть значно полегшити працю, автоматизувавши деякі дії, 

збільшити потік клієнтів і багато іншого. 

1. Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-

ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі. [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/ 
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О. Філь 

Науковий керівник – к.г.н., доц. Л.В. Теодорович 

 

ТУРИСТИЧНИЙ ОБМІН МІЖ ТУРЕЧЧИНОЮ ТА УКРАЇНОЮ 

 

На сьогоднішній день Туреччина є важливим туристичним 

напрямом розвитку міжнародного туризму, і її досвід може бути 

корисним для України. 

Досліджуючи туристичний ринок Туреччини, слід відмітити 

вагомий вплив ключових макроекономічних чинників. Україна і 

Туреччина мають цілий ряд спільних ознак: обидві країни мають вихід 

до Чорного моря, є транзитними країнами між Сходом і Заходом, між 

ними існують тісні історичні, економічні та культурні зв’язки. 

Особливо важливим фактором, що впливає на потужність туристичних 

потоків є геополітичний. Так, у 2016 році через міждержавний 

конфлікт між урядами Туреччини та РФ та запровадження Росією 

економічних санкцій проти Туреччини поставило під загрозу 

туристичний сезон країни. Внаслідок цього відбувся значний спад 

туристичного потоку. Туреччина втратила близько 2,5 млн російських 

туристів. За офіційною статистикою Міністерства культури і туризму 

Турецької Республіки, загальний туристичний потік в країну у 2016 

році знизився на 10,3%. Але при цьому туристичний потік з України 

до Туреччини зріс на 18,42% і становив близько 1 млн. туристі. 

Завдяки цьому Україна увійшла в ТОП-10 країн-лідерів за 

туристичного потоку в Туреччину за січень-вересень 2016 року і 

практично «врятувала» її туристичний сезон. У січні-вересні 2017 року 

Туреччину відвідало 1,12 млн українців, а це на 23,16% більше, ніж 

2016 року. У 2018 році в Туреччині побувало 1,35 млн українців – це 

рекордна кількість українських туристів (рис.1.).   

Рис.1. Динаміка зростання туристичного потоку з України в Туреччину 

за 2016-2017рр. (млн.осіб). 
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За перші шість місяців 2019 року Туреччину відвідали 650,378 

тис. українців, що на 4,58% більше порівняно з аналогічним періодом 

минулого року. Стає очевидним, що кількість українських туристів, 

що відвідує Туреччину з кожним роком зростає. У Туреччині 

зізнаються, що хотіли б бачити ще більше українських туристів на 

своїх курортах, втім, готові допомагати Україні розвивати туристичну 

інфраструктуру та залучати турецьких інвесторів. Розвитку 

міжнародного  туризму в Туреччині сприяє розвинена інфраструктура, 

розрахована на задоволення різноманітних смаків гостей. З точки зору 

українців, Туреччина – рай для туризму та рекреації. Багато хто після 

відпочинку вирішує оселитися тут всією сім’єю. Є й ті, хто 

одружується з громадянами Туреччини або приїжджає до Туреччини, 

щоб працювати. Кількість українців, яка проживає у Туреччині, 

досягла 35 тисяч. Крім цього, у різних регіонах Туреччини діє 12  

асоціацій, створених українцями. За 2016 рік України відвідало 

близько 200 тисяч. громадян Туреччини, а за 2018 рік – вже близько 

287 тис. Туреччина входить до десятки країн, громадяни яких 

найчастіше відвідують Україну (9-те місце). Збільшенню кількості 

туристів сприяла підписана в березні 2017 року двостороння угода про 

взаємні поїздки громадян за ID-картками, відповідно до якої 

громадяни України та Туреччини – власники ID-карток, можуть 

перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно 

терміном до 90 діб протягом 180 днів. Щотижня між нашими країнами 

здійснюється понад 180 рейсів. Україна і Туреччина плідно 

співпрацюють у туристичній сфері як на рівні двосторонніх контактів, 

так і в рамках міжнародних організацій, зокрема, Організації 

Чорноморського економічного співробітництва, Всесвітньої 

туристичної організації тощо. Важливим напрямом взаємодії між 

обома країнами в галузі туризму є постійний обмін інформацією щодо 

туристичних можливостей, участь зацікавлених підприємств обох 

країн у туристичних виставках, ярмарках, салонах і біржах, що 

проводяться на їх територіях, спільні інвестиційні проекти тощо.  

Разом з тим, туристичні потоки з України до Туреччини 

нараховують уп’ятеро більшу кількість осіб, ніж з Туреччини в 

Україну. Залученню турецьких туристів до України перешкоджає 

мовний бар'єр, коли турист не володіє українською, російською чи 

англійською мовами. Також значним недопрацюванням з українського 

боку є недостатня популяризація туристичних принад та дестинацій, 

які є туристичними візитівками України.  
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О. Чепіль 

Науковий керівник – к.г.н., доц.  Л.В. Теодорович 

 

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ - ЗАПОРУКА 

ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ  

 

У кожній організації виникає певна корпоративна культура, 

незалежно від того чи підприємство створює її цілеспрямовано, чи 

вона формується сама. Формування корпоративної культури повинне 

базуватись на корпоративній філософії, яка може ефективно сприяти 

згуртуванню колективу і зростанню авторитету фірми. Корпоративна 

філософія компанії враховує сенс її існування, містить фундаментальні 

керівні принципи, які позначаються на формуванні світогляду та 

поведінці працівників. Формування корпоративної філософії є одним 

із прийомів формування фірмового стилю та частиною іміджевої 

політики підприємства. Якщо спеціально розроблений імідж 

організації не співпадає з реальними процесами в організації, то 

незабаром він повністю зруйнується, а організація припинить свою 

діяльність. Особливо помітним є вплив корпоративної культури на 

роботу закладів готельно-ресторанного господарства. 

Курортний готель «Citadel Inn» розміщений у старій фортеці в 

центрі Львова Тут до послуг гостей високомфортні номери з 

безкоштовним Wi-Fi. ресторан, а також цілодобовий тренажерний зал і 

сауна. На початку роботи (у 2009 році) готель, «Citadel Inn», 

позиціонуючи себе як «місце, де поєднані вишуканий інтер’єр та 

бездоганний сервіс, а кожен гість відчуває себе особливим», поставив 

собі на меті створити такі корпоративні стандарти, що поділяються 

всіма її працівниками – своєрідний «кодекс честі».  

Для індустрії гостинності особливо важливо, щоб кожен 

співробітник поділяв принципи корпоративної культури, прийняті на 

його підприємстві. Характер корпоративної культури виявляється 

через систему відносин, що включає ставлення працівників до власної 

професійної діяльності й організації як об’єктивної умови її 

здійснення. Для всіх компаній, що працюють у сфері обслуговування, 

пріоритетом номер один є співробітники, які орієнтуються на роботу з 

клієнтами. 

Важливу роль у формуванні корпоративної культури мають 

менеджер з персоналом та менеджер з підбору кадрів. У «Citadel Inn» 

менеджер, яка очолює адміністраторів та швейцарів, пройшла по всіх 

щаблях кар’єрної драбини та знає особливості роботи кожної посади. 
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Як керівник вона велику увагу приділяє згуртуванню колективу, 

правильно формулюючи цілі та завдання кожного посадовця, 

націлюючи всіх на реалізацію мети закладу. Проаналізувавши відгуки 

на сайті бронювань Booking.com, можна відзначити, що рейтинг 

готелю складає 9,1. Це дуже висока оцінка, яка свідчить про сумлінне 

виконання своїх обов’язків усіма членами колективу. Понад 15% 

загальної річної кількості гостей готелю складають постійні клієнти, і 

їхня кількість постійно зростає (рис.1.). 

 
Рис. 1. Динаміка чисельності гостей готелю «Citadel Inn» за 

2016–2018 роки. 

 

Такого успіху підприємство змогло досягнути завдяки свідомій 

роботі над підвищенням рівня комфорту та якості послуг. Працівники 

«Citadel Inn» чітко дотримуються поставлених стандартів, постійна 

увага приділяється зовнішньому вигляду та поведінці працівників. Всі 

обов’язки та за пунктами прописані для кожного працівника, тому 

кожному гостю завжди надаються якісні послуги та правдива 

інформація про готель. Для заохочення працівників у готелі Citadel Inn 

запроваджена система винагород для  тих, хто сумлінно виконує  

роботу відповідно до корпоративного кодексу та посадових інструкцій. 

Для професійного розвитку персоналу та підтримування позитивного 

іміджу готелю кожного місяця для всього персоналу проводяться 

тренінги та лекції з підвищення кваліфікації, а щотижня в готелі 

відбуваються заняття з англійської мови, оскільки частка іноземці 

становлять понад 70% від усіх гостей. Свою корпотивну філософію 

готель «Citadel Inn» проголошує так: «Ми зможемо стати цілісною 

командою, якщо будемо поділяти однакові цінності та враховувати їх 

під час прийняття рішень. Наш готель вирішує найскладніші завдання 

та формує унікальну корпоративну культуру завдяки спільній праці, 

взаємній повазі, дотриманню зобов’язань, заохоченню талантів та 

розумінню унікальності кожної людини».  
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Л. Чорненька 

Науковий керівник –  к.е.н., доц. О.П. Макар 

 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ НАПРЯМКІВ ДЛЯ 

УКРАЇНЦІВ  

 

Оскільки туризм є явищем поліфункціональним, то і його 

функції багатогранні та охоплюють соціокультурну, економічну, 

політичну та інші складові.  

Можливості реалізації заданих функцій проявляються на 

конкретній території в межах того чи іншого регіону, а вже розвиток 

певних видів туризму визначається умовами формування та 

пріоритетності напрямків розвитку цього регіону. Спектр виконуваних 

функцій туризму дозволяє використовувати його як дієвий інструмент 

стимулювання соціально-економічного зростання можливостей 

території як на локальному, так і на регіональному рівнях. З цього 

боку, а саме з позиції регіонального підходу, актуальний розгляд 

туризму як інструменту територіального соціально-економічного 

розвитку. 

Ми знаємо, що на сьогодні практично усі країни Європи 

декларують туризм для одну з провідних галузей своєї економіки, що 

підкріплено і економічними показниками. Так, Іспанія в 2017 році 

заробила на туристах 68 млрд дол., а Франція – 60,7 млрд дол. Також у 

топ-10 потрапили такі європейські країни як Великобританія, Італія, 

Німеччина. Всього Європа заробила 519,232 млрд дол. на туризмі в 

2017 році. Загальний показник доходів всіх країн світу від туризму в 

2017 році склав 1,34 трлн дол. (+5% порівняно з 2016 роком). 

Україна ж заробила на іноземних туристах 1,261 млрд дол., що 

становить лише 0,2% доходів від туризму в європейських країнах. 

Десятка зарубіжних напрямків для відпустки, на думку 

українських користувачів Google, виглядає так: Туреччина, Єгипет, 

Болгарія, Грузія, Кіпр, Греція,Чорногорія, Хорватія, Туніс, Іспанія. З 

метою "туризм" найбільша кількість українських туристів в 2017 році 

виїжджала до Туреччини, Єгипту, Білорусі, ОАЕ, Ізраїлю, Греції, 

Польщі, Болгарії, Німеччини, Австрії. 

Однак, на ринку туристичних послуг споживачеві пропонують 

товар у вигляді конкретного туру, який включає в себе попередньо 

розроблений комплекс туристичних товарів і послуг, які 

безпосередньо необхідні при подорожі за певним маршрутом. 

Формування цільової спрямованості туристичного продукту в складі 
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туру є базовою функцією туроператорів, які готують цей продукт для 

реалізації в скомплектованому вигляді з врахуванням вподобань та 

можливостей пртенційного споживача, а також своєї економічної 

вигоди. Тому український споживач утримує той туристичний 

продукт, який йому доступний і про який він вже має певну 

інформацію, що надходитить від посередників на туристичному ринку, 

тобто від туристичних підприємств. 

Для тих, хто шукає нові напрямки для відпочинку,слід  звернути 

увагу на незвідані українськими туристами європейські маршрути, 

серед яких країни Прибалтики, Скандинавії, Португалія. Ці країни 

поки що не такі популярні серед українців, хоча заслуговують на увагу 

в повній мірі, бо туризм у них в пріоритетних галузях економіки. До 

прикладу, Португалія в останні роки зміцнює свої позиції в Індексі 

конкурентоспроможності в сфері туризму (Travel & Tourism 

Competitiveness Index - WEF). Так, в 2017 р вона зайняла в ньому 14-е 

місце серед 136 країн (7-е серед країн ЄС), що свідчить про величезний 

туристичний потенціал країни та налагодженість сервісу.  

Засторогою для масової реалізації цих напрямків сьогодні є 

певна територіальна віддаленість, цінові параметри вище середнього, 

малопроінформованість про туристичні можливості та інфраструктуру 

тощо. Якщо заздалегідь продумати маршрут подорожі, можна 

потрапити в абсолютно унікальні локації, не витрачаючи при цьому 

захмарні суми. 

В Україні, станом на 2017 рік, було зареєстровано 498 

туроператорів, що наштовхує на думку про необхідність розроблення 

нових туристичних маршрутів з метою конкурентоспроможності на 

такому щільному ринку туристичних послуг. При тому, що 

мобільність подорожей зростає, споживач стає більш вимогливим та 

зацікавленим у новому. Для того, щоб зробити відпочинок більш 

комфортним, Google пропонує цілу низку безкоштовних інструментів і 

додатків, допомогою яких можна шукати авіаквитки, кращі варіанти 

проживання, отримувати рекомендації щодо напрямків поїздок, 

використовувати перекладач Google з більш як 100 мовами. Крім того, 

зростає популярність YouTube-каналів, присвячених подорожам, і все 

більше людей шукає відео з репортажами з різних країн, порадами 

бувалих мандрівників і дивиться реальні враження і відгуки людей в 

відеоформаті, формуючи свої побажання до варіантів відпочинку.  

Тож формування перспективних європейських туристичних 

напрямків для українців є вимогою сьогодення та забезпечить 

розширення туристичних вражень та задоволення потреб споживача. 
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А. Шевчук 

Науковий керівник – к.геогр.н., асист. М. І. Сеньків 

 

АЗІЙСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ КУВЕЙТУ) 

 

Кувейт – держава Середнього Сходу, для якої характерна 

четверта (комбінована) модель управління туризмом. Вона передбачає 

відсутність центрального органу виконавчої влади у сфері туризму. 

Питання туризму вирішують або на регіональному рівні, або 

самостійно суб’єктами підприємницької діяльності на основі ринкових 

відносин. 

―Kuwait Tourism Services‖ – перший в країні оператор з 

в’їзного туризму. Компанія була заснована в 1997 р. і працює у 

співпраці з Міністерством торгівлі і туризму, ―Kuwait Airways‖ і 

KHOA Асоціацією власників готелів. Інші відомі туроператори 

Кувейту: ―Boodai Aviation‖, ―Alghanim Travels‖, ―Al Shualah Travels & 

Tours‖, ―Almaktab Travel‖ тощо. 

У 2011 р. Кувейт посідав 61-е місце в світі за кількістю 

туристів (362 тис.), яка, за прогнозами, зросте до 639 тис. до 2021 р. 

Туристів з сусідніх країн приваблює щорічний фестиваль ―Hala 

Febrayer‖ у Кувейті, який передбачає різноманітні заходи, зокрема, 

концерти, паради і карнавали. За даними Kuwait Tourism, близько 82% 

міжнародних відвідувачів залишаються лише на день і витрачають 

менше 100 дол. на особу. У Кувейті існує давня традиція сімейного 

дозвілля і відпочинку. Багато кувейтських сімей будують 

короткотермінові намети у великих кемпінгах в пустелі протягом 

зимових місяців. У ці холодні місяці багато кувейтців проводять 

вихідні в цих наметах, багато з яких оснащені всіма домашніми 

зручностями. Крім того, є велика кількість пляжних шале, де кувейтці 

займаються дозвіллям. Розважальні заходи, включаючи водні лижі, 

катання на човнах, риболовлю, катання на конях, є досить 

популярними. Завдяки поєднанню цієї діяльності з великою кількістю 

виїзних туристів з Кувейту, можна припустити, що існує величезний 

потенціал для розвитку місцевої індустрії туризму. 

У структурі ВВП країни на сферу послуг припадає 40,9%, 

зокрема, на туризм – 1,5% ВВП. У 2017 р. обсяг доходів від туризму 

становив 313 млн. дол., у 2018 р. – 395 млн. дол.  

Готельний ринок країни в основному обслуговує ділових 

туристів. Незважаючи на те, що Кувейт пом’якшив візові процедури 

для певних регіонів (Рада співробітництва арабських держав Перської 
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затоки, Північна Америка, Австралія і велика частина Західної 

Європи), відвідувачам з інших регіонів все ще доводиться стикатися зі 

складними процедурами в’їзду. 

Можна виділити три типи туристичних дестинацій Кувейту. 

Перший тип – це великі столичні міста, які приваблюють туристів 

своїми визначними пам’ятками (пізнавальний туризм) і хорошими 

можливостями для вирішення проблем бізнесу (бізнес-туризм). Істотну 

роль відіграє туризм із метою відвідування знайомих і родичів. 

Прикладом є місто Ель-Кувейт – столиця держави Кувейт, яке є 

сумішшю старих ісламських традицій і ультрасучасної архітектури. 

Другий тип – села, міста, у яких зберігаються звичаї, історія, культура 

народу. Для залучення туристів готелі будують на невеликій відстані 

від цих сіл і міст. Наприклад, острів Файлака, розташований на 

північний схід від Ель-Кувейту, був заселений ще в кам’яному віці, 

зараз тут створено археологічний заповідник. Аль-Джасра – справжнє 

«місце бойової слави» для кувейтців. Тут височіє знаменитий 

«Червоний форт», неподалік від міста розкинулися великі солоні 

болота. Трохи північніше знаходиться рибальське село Доха, чиї 

будинки дуже нагадують місцеві човни «доу». Третій тип – це центри, 

створені спеціально для туристів. Містечко Ель-Ахмаді, побудоване в 

середині XX ст. на порожньому місці за 12 км на південь від Ель-

Кувейту, належить Кувейтській нафтової компанії. Її головними 

визначними пам’ятками є: Виставковий центр, який представляє 

собою невеликий музей, що розповідає про діяльність компанії і 

розвиток нафтовидобувної промисловості Кувейту, а також невеликий 

зелений парк серед пісків пустелі. 

Кувейт прагне розвивати туристичний сектор як важливу 

складову економіки на основі перспективного плану розвитку «Новий 

Кувейт 2035» з метою: знизити рівень безробіття, диверсифікувати 

джерела національного доходу та зменшити залежність від нафти. 

Стратегія довготермінового розвитку туризму в Кувейті 

підкріплюється планами країни щодо розвитку транспортної 

інфраструктури. Ці плани включають, зокрема, розширення 

міжнародного аеропорту Кувейту для розміщення 25 млн. пасажирів. 

За оцінками Всесвітньої ради з подорожей та туризму, інвестиції 

в подорожі та туризм в Кувейті зростатимуть на 1,5% на рік протягом 

наступних 10 років до 445 млн. дол. в 2027 р. Очікується, що сектор 

туризму забезпечить більш ніж 90 тис. робочих місць до 2035 року. 

Загальний внесок туризму у ВВП складе близько двох відсотків з 

можливістю підвищення його до чотирьох відсотків. 
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Є. Шоп’як 

Науковий керівник – д.е.н., проф. А.А. Теребух  

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  

 

Сучасна індустрія туризму є однією з найбільш прибуткових і 

динамічних галузей світового господарства. У 2018 році темпи 

зростання світового ринку туристичних послуг, перевищили темпи 

зростання світової економіки загалом. Реалії ж України дещо 

відрізняються від світових тенденцій.  

Відповідно до даних державної статистики, внесок сфери туризму 

у ВВП не перевищує 1,584 млрд. дол. США. В той час як, за 

експертними оцінками, надходження до бюджетів усіх рівнів могли б 

становити близько 10 млрд. дол. США на рік. Стільки ж отримують 

країни, співставні з Україною за туристичним потенціалом. Для 

прикладу, прямий внесок туризму у ВВП Франції становить 80,4 млрд. 

євро, Італії - 68,8 млрд. євро, Іспанії - 62,1 млрд. євро. 

За рівнем залучення капітальних інвестицій в туризм, Україна 

посіла 115 місце з 184 країн, з показником 0,25 млрд. дол. США. 

За даними Всесвітнього економічного форуму, Україна 

використовує менш ніж третину від наявного туристичного 

потенціалу. Причина полягає в тому, що розвиток сфери туризму 

розглядається в Україні як другорядний, а дії влади щодо законодавчої 

та організаційно-економічної підтримки - безсистемними. 

Очевидним є те, що сучасна державна фінансова політика у 

сфері туризму не сприяє формуванню достатнього фінансового 

капіталу для ефективного відтворення галузі. 

На даний час, основними джерелами інвестиційного 

забезпечення сфери туризму можуть бути: власні кошти підприємств, 

у вигляді прибутку, бюджетні та позикові кошти, а також іноземне 

інвестування. 

Негативною є тенденція із залученням іноземних інвестицій. 

Так, обсяг прямих іноземних інвестицій у розвиток сфери туризму 

станом на 1 січня 2018 року становив лише 492,5 млн. дол. США., що 

склало менше 1 % від загального обсягу таких інвестицій в економіку 

України. 

Отже, з метою підвищення інвестиційної привабливості галузі та 

покращення фінансового потенціалу для інвестування розвитку її 

підприємств необхідно здійснити наступні заходи. 

1. Розробити та затвердити Державну стратегію розвитку туризму. 
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До обговорення залучити фахівців сфери туризму та громадськість.  

2.Створити на регіональному рівні (насамперед, у депресивних та 

прикордонних областях) при органах виконавчої влади неприбуткові 

інституції, які б сприяли залученню іноземних інвестицій.  

3. Розробити комплексні інвестиційні програми на державному та 

регіональному рівнях з використанням системного підходу – 

врахувати можливість подальшого розвитку даного об’єкту та 

створення на його базі туристичного центру. 

4. Підвищити фінансову та інвестиційну грамотність малих та 

середніх суб’єктів господарювання туристичної сфери на 

регіональному рівні. Адже завдяки розробці та впровадження освітніх 

програм з питань інвестиційної діяльності можлива активна інтеграція 

цих суб’єктів у процес реалізації інвестиційних проектів на 

регіональному рівні. 

5. Міністерству інформаційної політики більше уваги приділяти 

інформаційному висвітленні туристичного потенціалу України в 

міжнародних засобах інформації. 

6. Удосконалити механізми статистичного обліку, в частині 

виокремлення даних, щодо пасажирських перевезень та показників 

економічної діяльності туроператорів і турагентів, з метою розрахунку 

прямого та загального внеску сфери туризму в економіку країни. 

7. Підвищити дієвість використання в галузі фінансово-кредитних 

важелів через: 

- зрівняння умов здійснення інвестиційної діяльності як для 

вітчизняних,  так і іноземних інвесторів; 

- відміну практики оподаткування грошових коштів при 

внесенні акціонерного капіталу в іноземній валюті; 

- використання інвестиційних податкових канікул в 

пріоритетних регіонах, або окремих туристичних об’єктів; 

- звільнення від оподаткування ввезених на митну територію 

України устаткування, обладнання та інших засобів необхідних для 

реконструкції, модернізації чи створення нового об’єкту туристичної 

інфраструктури.  

8. Активно застосовувати інноваційні інструменти фінансового 

забезпечення інвестиційних проектів.  

Значний туристичний потенціал України та наявність всіх ознак 

самостійної галузі економіки свідчать про необхідність вироблення 

чіткої інвестиційної політики в сфері і впровадження дійових 

механізмів її реалізації на міжнародному, регіональному та 

національному рівнях. 
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О. Шубеляк 

Науковий керівник – к.е.н.,доц. О.П.Макар 

 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МІЖНАРОДНОГО В'ЇЗНОГО ТУРИЗМУ 

МІСТА ЛЬВОВА 

 

Місто Львів є відомим  осередком  художнього, літературного, 

музичного й театрального мистецтва. Культурне багатство міста 

представлене  великою кількістю театрів, концертних залів, творчих 

об’єднань, а також проведення тут численних мистецьких заходів.  

 На кожний міський фестиваль, згідно зі статистичними 

даними, приїжджають близько 15 тис. туристів. На основі 

статистичних досліджень Державної служби туризму і курортів та 

«Ради з питань туризму і курортів» Львову присвоєно статус 

культурної столиці України. Основними підставами такого досягнення 

є понад 100 фестивалів у Львові щорічно, 60 музеїв, 100 храмів різних 

конфесій та велика зацікавленість Львовом з боку туристів.  

Ключовими туристичними ринками й надалі залишаються 

Україна (43,0%), Польща (16,6%), Білорусь (7,1%), спостерігається 

дещо спад туристів з Туреччини (5,8%) та приріст з Німеччини (4,0%), 

США (3,0%), Канади (1,0%). У 2018 році вперше спостерігаємо у ТОП-

10 лідерів ринок Ізраїлю, що становить 0,9% від загальної чисельності 

туристів. Загальна кількість туристів, яка відвідала Львів протягом 

року становить 2.2 млн.  

Ми можемо порівняти ці данні з даними 2014 року(рис.1). У 

2014 році серед іноземців, які найбільше відвідують Львів, – туристи з 

Польщі, Німеччини, Австрії, Білорусі, США, Росії. У 2014 р. Львів 

відвідало близько 1,7 млн осіб. 

Географія туристів є дуже широкою і представляє майже всі 

континенти світу. Як будь-яке економічне явище, маркетинг у туризмі 

вимагає для свого вживання та ефективного розвитку низку умов:  

 Глибоке насичення ринку послугами, тобто існування ринку 

покупця;  

 Гостра конкурентна боротьба туристичних фірм;  

 Вільні ринкові відносини, тобто можливість без 

адміністративних обмежень вибирати ринки збуту, ділових 

партнерів, встановлювати ціни, вести комерційну роботу;  

 Вільна діяльність адміністрації усередині туристичного 

підприємства за визначенням цілей фірми, стратегії, 

управлінських структур, розподілу засобів за статтями 

бюджету.  
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Рис.1. Порівняння в’їзду туристів у Львів з різних країн за 2014, 2018 

роки 

Середні витрати на поїздку до Львова становлять 144 євро, 

витрати одного туриста за весь період перебування у місті – 103 євро. 

У свою чергу витрати на сім’ю складають 296 євро. Середні витрати 

одного туриста на один день перебування у Львові становлять 30 євро. 

Середня сума, яку залишають у Львові внутрішні туристи, становить 

104 євро. 

Крім цього варто зазначити, що Індекс туристичної 

привабливості міста становить 4,8, а індекс задоволеності 

туристичними послугами — 4,4 (із 5-ти можливих). Ці показники 

є традиційно високими та демонструють позитивну динаміку. У 2018 

році на 18% зросли надходження в місцевий бюджет від галузі 

туризму та становлять 151 млн грн. Також, зріс туристичний збір 

на 30% (6 536 тис.грн.).  

Щодо проживання то можна виокремити те що у 2018 році 

28,4% туристів проживали у костелах, 31,8% у готелях, і 28,3% 

орендували квартири(рис.5). Згідно з опитуванням, туристи у Львові 

полюбляють випити кави та поїсти щось смачного в затишній 

атмосфері (72,5%), прогулятись історичним центром міста (66,9%) і 

відвідати культурні заклади та події (57,7%). 

Також  Львів у 2018 році посів у рейтингу  Euromonitor 

International 80 місце. А це єдине місто України, що потрапило до 

списку навіть обійшов ізраїльський Тель-Авів, німецький Франкфурт і 

шведський Стокгольм. З чого можна зробити висновок що Львів 

дійсно перспективне місто в якому можна розвивати різні види 

туризму, і ми можемо боротись за першість в цій галузі і з іншими 

містами світу. 
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О. Шубеляк  

Науковий  керівник – к.геогр.н., асист. М.І. Сеньків  

  

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ТУРИСТИЧНИЙ ДОСВІД 

 

Соціальні мережі мають значний вплив на індустрію туризму, 

адже споживачі взаємодіють із сайтами соціальних мереж, щоб 

досліджувати поїздки, приймати обґрунтовані рішення про свої 

подорожі і ділитися своїм особистим досвідом щодо конкретного 

готелю, ресторану або авіакомпанії.  

Слід розрізняти поняття соціальних медіа і соціальних мереж. 

Cоціальні медіа – це платформа для трансляції інформації, тоді як 

соціальні мережі – це платформа для спілкування один з одним. 

Соціальна мережа – це інтернет-співтовариство користувачів, 

об’єднаних за будь-якою ознакою на базі одного сайту, який і 

називається в цьому випадку соціальною мережею. 

У 2018 р. кількість активних інтернет-користувачів у світі 

сягнула позначки 4 млрд., а кількість користувачів соціальних мереж 

перевищила 3 млрд. Серед соціальних мереж за популярністю лідирує 

Facebook – 2,17 млрд. активних користувачів у 2018 р. На другому і 

третьому місці – Youtube і Whatsapp, на сьомому – Instagram. 

Варто зауважити, що згідно теорії поколінь існує декілька 

генерацій людей (X, Y, Z та інші), які відрізняються між собою, 

зокрема, і щодо використання Інтернету та соціальних мереж. 

Наприклад, люди покоління Y (мілленіали) переважно 

використовують Facebook, а покоління Z (центеніали) – Instagram. 

Центеніали – це люди, що з’явилися на світ в епоху Інтернету, тому не 

уявляють життя без нього. Віддають перевагу спілкуванню в мережі – 

центеніалам набагато легше написати повідомлення, аніж 

зателефонувати чи зустрітися. Вони не ділять світ на цифровий і 

реальний, а вважають це двома частинками одного цілого. До того ж, 

це покоління «відчуває» Інтернет. Центеніали знають особливості 

кожної соціальної мережі, розуміють, коли, куди та яке фото викласти, 

щоб воно зібрало максимальну кількість лайків. 

За результатами телефонного опитування в США, 

Великобританії та Китаї 64% людей використовують соціальні мережі 

для планування відпочинку, а у віковій групі від 25 до 34 років цей 

показник ще вищий; 76% респондентів переглядають популярні сайти 

для того, щоб вибрати наступне місце відпочинку. 

Сучасні мандрівники використовують Інтернет, щоб вивчити 

майбутні напрямки подорожі та житло. Зокрема, TripAdvisor має 
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значний вплив на туристичну галузь. Щомісяця тут є близько 50 млн. 

відвідувачів, які активно шукають інформацію про подорожі та поради 

з джерел, яким найбільше довіряють. Сьогодні тут розміщено понад 

200 мільйонів відгуків та думок та понад 800 мільйонів активних 

користувачів Facebook. Доведено також, що серед тих, хто є 

«соціально активними», більше 50% завантажують програми для 

подорожей, плануючи відпустку. Під час відпусток найпопулярніша 

програма – Google Maps, гіди по місту тощо.  

В Україні, за даними 2018 р. проживає 25,6 млн. інтернет-

користувачів, що становить 58% усього населення. 13 млн. з них 

користуються соцмережами, а мобільними телефонами для 

спілкування в інтернеті – 9,5 млн. Facebook в Україні популярніший за 

Instagram, як у більшості європейських країн. Протягом останніх 

5 років, завдяки блокуванню російських соцмереж, кількість 

українських користувачів Facebook істотно збільшилася. Instagram – 

соціальна мережа №1 для української молоді – має більше 

користувачів серед аудиторії до 30 років, ніж Facebook. Facebook та 

Facebook Messenger найбільш популярні серед користувачів у віці 25-

35 років, дещо менше у молоді у віці 18-24 та найменш поширені серед 

юзерів віком 36-45 років. Але загалом відмінності не надто великі: 

Facebook – 48-55%, Facebook Messenger – 29-33%. Натомість, Instagram 

неймовірно популярний серед молоді – 99% українців у віці 18-24 роки 

мають тут свої профілі. В Instagram зареєстрований кожен другий 

(56%) громадянин у віці 25-35 років й лише чверть (27%) тих, кому 

між 36-45. В українській аудиторії Facebook та Instagram тотально 

переважають жінки (приблизно 61% проти 39% чоловічої аудиторії).  

На основі власного опитування в мережі Іnstagram мною 

виявлено, що найбільше користувачів цієї соціальної мережі купляють 

готові тури через Інтернет. Значно менше опитаних віддають перевагу 

купівлі готових турів безпосередньо у туристичних операторів, ще 

менше – організовують самодіяльні подорожі.  

Отже, соціальні мережі мають значний вплив на туристичний 

досвід та індустрію туризму загалом, оскільки базуються на людських 

зв’язках або ж взаємних інтересах, виконують комунікативні функції 

між собою та групами користувачів, а також забезпечують їх усіма 

можливими засобами для взаємодії – відео, чатами, зображеннями, 

музикою, блогами та ін. Оскільки кількість користувачів соціальними 

мережами швидко зростає, на ринку туристичних послуг все 

активніше враховуватиметься ця тенденція, а отже, зростатиме 

значення ефективної маркетингової діяльності туроператорів у цьому 

сегменті. 
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А. Ярема 

Науковий керівник – асист. В. М. Костючко 

 

ПІКУЙ ЯК ОБ’ЄКТ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОДОРОЖЕЙ 

 

Активний туризм щороку набирає все більших обертів у 

всьому світі, зокрема й в Україні. Причинами такого швидкого 

розвитку цього виду туризму є природні рекреаційні ресурси, відносно 

мала ціна подорожей  та бажання бути спортивними і здоровими. 

Одним з видів активного туризму є пішохідні подорожі в гірських 

масивах на різні відстані. Чудовим місцем для походів з метою 

оздоровитися, зміцнити свою волю та випробувати свої сили є 

Карпати, зокрема східна частина цього гірського масиву, а саме 

Верховинський Вододільній хребет з найвищою горою Пікуй. 

Пікуй − гора, що приваблює увагу туристів в усі пори року. 

Пікуй прекрасний тим, що на нього є різні маршрути сходження, і 

можна обирати, який більше до вподоби. Найвищу вершину 

Львівщини досить просто підкорити. Краєвиди з вершини просто 

неймовірні: з одного боку − низька мережа пагорбів, за гарної погоди 

видно Сколівські Бескиди на горизонті. З іншого боку − Боржавський 

хребет із найвищою горою Стій. Із західного боку − гора Гостра та 

шлях у бік Щербовця та Жденієво. А на північний захід простягається 

Вододільний Верховинський хребет, прикрашений скельними 

останцями [1].  

Вздовж хребта лежить межа між Львівською та Закарпатською 

областями. На вершечку гори Пікуй, поряд з кам’яною стелою, місцеві 

жителі встановили пам’ятні хрести, а нещодавно, ще й скульптуру 

Христа. Крім того, на схилах гори розташований ландшафтний 

заповідник «Пікуй».  

Зимові походи на гору Пікуй − це доступніший і безпечніший 

варіант, ніж, скажімо, Говерла або Петрос. Не варто зважати на те, що 

висота всього 1408 м − підйом буде достатньо цікавий, і звичайно, як і 

будь-який інший похід у сніжну та холодну погоду, вимагає 

досвідчених інструкторів, постійного радіозв’язу між інструкторами та 

всіма учасниками походу, організації харчування впродовж походу та 

хороше, якісне спорядження, яке можна придбати чи взяти в оренду в 

спеціалізованих спортивних магазинах. 

Вийти на гору Пікуй можна по-різному. Можна з 

розташованих поблизу населених пунктів. Зі сторони Львівщини – це 

с. Либохора і с. Верхне Гусине, Турківського району, зі сторони 
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Закарпатської області – с. Жденево, с. Щербовець, с. Білосовиця 

Воловецького району. Починати сходження на найвищий шпиль 

Львівської області можна зі значно віддалених населених пунктів, а 

саме з с. Ужок (пер. Ужокський), Закарпатської області, с. Сянки, с. 

Карпатське Турківського району, с. Лавочне, Сколівського району  

Львівської області тощо. 

Досвідчені мандрівники радять рушати до вершини з села 

Либохора, звідки вас можуть підвезти до перевалу «Руський Путь». 

Відстань до перевалу нескладно подолати й самостійно, вона невелика. 

А від перевалу до вершини веде добре втоптана століттями стежка 

завдовжки 8 км. З селища Жденієво також можна прогулятись пішки 

на вершину гори . Хоча прогулянка вимагає в середньому 5 годин, 

шлях з села буде не надто легким [2].  

Опинившись на вершині, можна побачити найбільшу 

карпатську полонину Полонину Руну. Вершечок гори кам’янистий і 

вузький, на нього встановлено кам’яного тура. Сходження на вершину 

можна почати і від села Біласовиця  Це вдвічі цікаво, оскільки 

Біласовиця – стародавнє бойківське село зі своїми традиціями. Тут 

роблять унікальну солодку бринзу, яку називають «їдким сиром 

Щодо закладів розміщення, де можна заночувати, то неподалік 

гори є три туристичних притулки, а саме: «Руський путь» – 

розташований в межах с. Либохора, у верхівці р. Либохірки в урочищі 

Гриниківський Потік, туристичний притулок «Застава «Пікуй», 

розташований в межах с. Верхнє Гусне, у верхів’ї р. Гуснянки та 

туристичний кемпінг «Івашківці», розташований на відстані 300 м від 

моста через р. Стрий біля дороги до        с. Івашківці [3]. 

Отже, Пікуй – це чудова гора для новачків, з якої варто почати 

свій шлях у гірському туризмі. Крім того, завдяки своїй 

різноманітності, транспортній доступності, а також  популярності 

активного туризму ця гора є чудовим об’єктом для організації піших 

подорожей для туристів.  

Список використаних джерел: 

1. Інформація про маршрути . – [Електронний-ресурс]. – 

Режим доступу: https://propohody.com/hike14/ 

2. Інформаційна сторінка про маршрути. – [Електронний-

ресурс]. – Режим доступу: https://sport-co.com.ua/Marshrut-na-h-Pikuj-

12647.htm 

3. Інформаційна сторінка про туристичні притулки. – 

[Електронний-ресурс]. – Режим доступу: 

http://pikujtour.com/pages/ruskiy%20put.html 

  

http://guide.karpaty.ua/uk/places/zdenijevo
https://propohody.com/hike14/
https://sport-co.com.ua/Marshrut-na-h-Pikuj-12647.htm
https://sport-co.com.ua/Marshrut-na-h-Pikuj-12647.htm
http://pikujtour.com/pages/ruskiy%20put.html
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А. Гнідець 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Г.Я. Ільницька-Гикавчук  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

Метою релігійного туризму є задоволення духовних потреб 

віруючих, ознайомлення з історією релігії, формування толерантних 

міжконфесійних відносин, національної свідомості, патріотизму, 

розвитку естетичних смаків.  

Проблемами релігійного туризму займаються як зарубіжні 

вчені (А. Бабкін, В. Гаворескі, А. Джаковскі, П. Пучков, В. Сенін, Т. 

Христов та ін.), так і українські (О. Бейдик, Т. Божук, Ю. Данільєва, А. 

Ковальчук, І. Козьменко, Р. Кравчук, С. Кузик, О. Любіцева, М. 

Мальська, В. Патійчук, З. Сапєлкіна та ін.). 

Характеризуючи релігійний туризм, слід зазначити, що це 

відвідування святих та релігійних місць, його метою є виконання 

релігійних процедур та обітниць. 

Виділяють такі види релігійних подорожей як пізнавальний 

релігійний туризм та паломництво. Основними відмінностями між 

ними є наступні: релігійний туризм здійснюється в основному з 

пізнавальною метою, учасники не обов’язково є віруючими, різної 

вікової категорії, для них важливими є питання сервісу, крім 

відвідання релігійних місць вони можуть брати участь в інших 

екскурсіях, пізнавати культурну, історичну спадщину відвідуваної 

території. Крім того, релігійні тури можуть бути як додаткова 

екскурсійна програма в інших видах туризму. Паломники ж є 

віруючими особами, найчастіше їх віросповіданння відповідає релігії 

відвідуваних об’єктів, це люди середньої і старшої вікової категорії, 

вони їдуть до святих місць з метою взяти участь в релігійних обрядах, 

поклонитися святим місцям, для них менш важливими є питання 

комфорту туристичної подорожі, вони не беруть участі в екскурсійних 

програмах нерелігійної тематики. 

Згядно Устименко Л.М., об’єкти паломництва можуть бути 

природного (гори, печери, ріки, джерела, озера, тощо) та 

антропогенного походження (храми, ікони, святі речі).  

Львівщина – найбагатша храмами область України. На її 

території розташовано 1235 культових споруд, серед яких 999 споруд – 

пам’ятки архітектури, з них 398 – національного значення, 601 – 

місцевого значення. Особливе місце в культурній спадщині області 

займають пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури, яких понад 600 
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об’єктів. 4 дерев’яних храми Львівщини включено до Списку 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: церква св. Юрія XVI-XVII ст. у 

Дрогобичі, Собор Пресвятої Богородиці 1838 р. у с. Маткові 

Турківського району, церква Зіслання св. Духа 1502 р. у с. Потеличі 

Жовківського району, церква Святої Трійці 1702 р. у м. Жовкві. 

У Львівській області є велика кількість чудотворних ікон, які 

зцілюють хворих людей. Найвідомішими з них є: У  Крехівському 

монастирі ікони Пресвятої Богородиці та чудотворний образ святого 

Миколая; в Уневі - чудотворний образ Унівської Божої Матері; в 

Рудках - чудотворна ікона Матері Божої, Самбірська чудотворна ікона 

Пресвятої Богородиці, Чудотворна ікона Матері Божої Нерушимої 

Стіни в селі Страдч, Грушівська чудотворна ікона Божої Матері в с. 

Грушів та інші.  

На Львівщині є також святі цілющі джерела, які знаходяться в 

у селі Раковець, в селі Грушів Дрогобицького району, у селі Биличі 

Старосамбірського району, у Гніздичеві Жидачівського району, 

Заглина в селі Монастирок  Жовківського району, в с.Крехів та в 

інших. 

Об’єктами релігійного туризму є також мощі святих, які 

зберігаються у храмах. Найбільша кількість мощів знаходиться  в 

бориславській церкві Святої Анни, в якій зберігаються останки 720 

святих зі всього світу.  

Найбільш відомими паломницькими місцями в Львівській 

області є Хресна дорога в с. Страдч; Свято-Успенська Унівська Лавра, 

Крехівський монастир, Заглина, с. Грушів в Дрогобицькому районі.  

Можна стверджувати, що історико-культурні пам’ятки, які є 

об’єктами паломницького туризму, становлять культурну основу 

людства і роблять вагомий внесок України у скарбницю світової 

цивілізації. У зв’язку з цим особливої уваги потребує туристично-

екскурсійна робота і розробка відповідних туристичних маршрутів з 

метою отримання знань про історію, культуру та релігію в Україні, які 

є духовними стрижнями національної культури і об’єднуючою 

основою нації. Найбільш важливими об’єктами при розробці 

туристично-екскурсійних маршрутів є численні монастирі і храми, де 

зберігаються мощі святих та інші реліквії, чудотворні ікони. 

Важливими туристичними об’єктами можуть виступати також 

поховання вищих ієрархів православної церкви. 
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ПІДСЕКЦІЯ 

 кафедри цивільної безпеки 

 

Б. Хімка 

Науковий керівник – к.т.н., доц. Кіт Ю.В. 

 

РОЗРОБКА СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ  

 

Об’єкти теплоенергетики мають ряд процесів, які мають 

високу вибухо- та пожежонебезпечність, зокрема системи паливо 

приготування вугільного пилу ТЕС. Для таких систем важливим є 

вибір сучасних способів пожежогасіння, особливо об’ємного. Об’ємне 

гасіння розглядається у літературі як найбільш практичне [1], оскільки 

воно забезпечує не тільки швидке гасіння пожежі, а також попереджує 

утворення вибухонебезпечного середовища. В якості засобів 

об’ємного пожежогасіння в останні роки використовують аерозольні 

вогнегасні суміші (АВС), вогнегасна ефективність яких 30–100 г/м
3
. 

Висока вогнегасна активність пояснюється, в основному, 

високою ступінню дисперсності аерозолю. Дисперсний аерозоль 

утворюється за рахунок згорання твердопаливних композицій, 

рецептура яких включає: окисники   (КClO4, КNO3, і ін.), горючі 

компоненти (каучук, ідітол, епоксидна смола, і ін.), інертні 

наповнювачі (солі: хлориди, карбонати, гідрокарбонати).  В процесі 

горіння твердопаливних композицій  досягається температура 1200–

1500
0
С. Безпосереднє використання АВС, яке включає газоподібні 

продукти горіння (Н2О, СО2, СО,  NxOy і ін.), конденсовані продукти 

(К2CO3, Na2CO3, NaCl,  KOH і ін.),  при такій температурі без їх 

попереднього охолодження практично не можна. Охолодження АВС  

до 200–300
0
С проводиться термохімічним, контактним або 

газодинамічним способами.  

Основні недоліки технології генерації АВС наступні: 

достатньо висока імовірність переходу горіння у детонаційний режим 

(аномальне горіння заряду, викликане невідповідним співвідношенням 

горючих та окислювальних компонентів, умовами приготування 

зарядів, дефектами, які виникають в процесі горіння зарядів і ін.); 

висока токсичність газоподібних продуктів (СО,  NхOy і ін.); 

імовірність помилкового спрацювання генератора і ініціювання тим 

самим пожежі та вибуху; досягнута ступінь охолодження АВС  

обмежує їх використання у вибухонебезпечних зонах, 
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пожежонебезпечних приміщеннях, будівлях та спорудах згідно 

нормативно правових документів, відповідно [ 2, 3]. 

Нами проведені лабораторні дослідження генерації аерозолів, 

в яких не застосовувався екзотермічний процес горіння [4]. Завдання 

вирішено тим, що для генерації аерозолів використовується фізична 

енергія випаровування перегрітої води. Суть полягає в наступному: 

готували одно-, дво- або багатокомпонентні водні розчини 

неорганічних солей (KCl, NaCl, Na2CO3, K2CO3, і ін.); нагрівали вище 

їх температури кипіння при нормальному тиску. При дроселюванні 

тиску   до атмосферного  (або до тиску в закритій системі) відбувалося  

часткове або повне, в залежності від температури перегріву, 

випаровування розчину з одночасним утворенням тонкодисперсного 

аерозолю вогнегасної суміші, яка включала: наночастинки твердої 

фази тонко дисперсного аерозолю неорганічних солей та Н2О - парів.  

В наперед підготовлене вогнегасне середовище при заданих 

температурних умовах вносили кінетичне або дифузійне полум’я та 

досліджували час гасіння. Вогнегасним рахували середовище, час 

гасіння в якому складав 1–3с. В контрольних дослідах протягом 5 

хвилин, через кожну хвилину перевіряли вогнегасну активність 

вогнегасного середовища. Встановлено, що його ефективність 

збільшується, особливо для дифузійного полум’я, найбільш імовірно 

за рахунок збіднення його киснем в результаті горіння та розбавлення 

продуктами горіння.  

Мінімальні вогнегасні концентрації аерозолю для окремих солей 

не перевищували 15 г в розрахунку на 1 м
3
 об’єму. Отже, результати наших 

дослідів показали високу ефективність створення вогнегасного середовища 

за рахунок енергії перегрітих водних розчинів мінеральних солей.  Перевага 

такого способу генерації АВС в його можливості реалізації для пожежного 

захисту об’єктів теплоенергетики, таких як, приміщень паливоподачі 

теплових електричних станцій та інших приміщень, категорій А, Б об’єктів 

енергетики у відповідності із  ДСТУ Б.В.1.1-36-2016.  

Література:  
1. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. А.Н.Баратов и др. – 

М.: Химия, 1987.  2. ПУЕ . 3. ДСТУ Б.В.1.1-36-2016.  4. Деклараційний 

патент України. №9154. Спосіб одержання аерозольних вогнегасних 

сумішей.  Бюл. №9, 2005 р. 
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Н. Яворський  

Науковий керівник – к.т.н., ст. викл. Н. М. Параняк 

 

ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У 

НЕВЕЛИКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ 

 

Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) на сьогоднішній 

день є досить актуальною не тільки для України але й для всього світу. 

Відходи знаходиться на полігонах та звалищах, які розміщені, 

спроектовані та експлуатуються неналежним чином, наслідком чого є 

негативний вплив на навколишнє середовище та здоров’я людини.  

Незважаючи на те що відбувається інтенсивний розвиток 

інноваційних технологій проблема утилізації побутових відходів все ж 

залишається на колишньому рівні. Хоча населення України протягом 

останніх 20 років зменшується, а  кількість відходів невпинно зростає. 

Отож питання утилізації побутових відходів з кожним днем набуває 

все більшої актуальності, відповідно - нагального вирішення.  

Обсяги утворення побутових відходів в Україні становили 48 

млн. куб. м або близько 12,7 млн. т у 2018 році (без урахування даних з 

тимчасово окупованих територій, Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополь). Оскільки лише 78% населення в Україні користується 

послугами зі збирання побутових відходів, загальні обсяги утворення 

відходів насправді значно більші. 

Актуальність та важливість дослідження полягає в тому, що 

взаємодіючи з природою людина чинить негативний вплив на неї. 

Внаслідок цього з кожним днем число екологічних проблем 

збільшується.  

Основною метою дослідження є необхідність привернути увагу 

громадськості до складної екологічної ситуації в невеликих насалених 

пунктах Західного регіону. 

Було проаналізовано методи утилізації твердих побутових 

відходів невеликих селищ Західного регіону, а також поведено 

моніторинг з питань обізнаності людей щодо даної проблеми, а також 

методів утилізації ТПВ.  В результаті було встановлено що основною 

вагомою проблемою малих населених пунктів є проблема збирання, 

накопичення, переробки, утилізації видалення, знешкодження та 

захоронення ТПВ. Відходи споживання населення не вилучаються, не 

переробляються а потрапляють на полігони та сміттєзвалища. На жаль 

побутові відходи утилізуються на полігонах без попередньої 

підготовки місцевості.  
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Після великої кількості опадів на Закарпатті по річках з гір 

змиває десятки тисяч пляшок, та різного непотребу предметів які не 

тонуть. Згодом на кущах та деревах вздовж берегів висять тисячі 

поліетиленових пакетів. Те, що в горах немає виробництв не означає, 

що там немає проблем, адже люди живуть на хуторах і на 

найвіддаленіших куточках теж використовують поліетилен чи 

пластмасу, зберігаючи там продукти харчування. Отож віднести увесь 

непотріб у найближчий яр це найпростіший спосіб позбутись від 

сміття для сільських мешканців. 

Проблему утилізації твердих відходів у селищах малого типу 

можна вирішити, запровадивши організований збір та вивіз сміття. 

Але для того, щоб успішно запровадити у селі культуру раціонального 

поводження з відходами, на перших етапах потрібно весь час 

заохочувати мешканців. Людей потрібно привчити збирати і здавати 

відходи, а не викидати їх у яри, балки, або просто вивозити у поля. Це 

варто робити, щоб показати, як має працювати система, що для цього 

потрібно робити, довести, що від цієї практики є користь і для 

навколишнього середовища, і для населеного пункту. 

Часто мешканці селища не до кінця вірять, що роздільний збір 

сміття взагалі можливо запровадити. Крім того, вони не до кінця 

розуміють, навіщо це робити. Люди не вбачають у цьому користі для 

власного здоров’я, збереження навколишнього середовища, яке 

захаращується відходами. Вони навіть не розглядають можливість 

економічної вигоди, яку отримує селище від сортування відходів. 

Люди маленьких сіл не ставляться до сміттєвого питання 

відповідально. Причиною такого відношення часто є неосвіченість та 

недалекоглядність. Часто у селах можуть запроваджувати роздільний 

збір сміття у навчальних або комунальних закладах, але далеко такі 

ініціативи не заходять. Встановлюються контейнери для роздільного 

збору відходів, вони наповнюються, проте зібрані ресурси не 

вивозяться на переробку і, в результаті, просто опиняються на 

сміттєзвалищі. Для мешканців невеликих сіл особливо Західного 

регіону повинно бути розуміння, що є централізований вивіз, є 

роздільний збір і, взагалі, раціональне поводження з відходами, яке у 

селі можна запровадити. У перспективі, Україна має відійти від 

використання полігонів для видалення відходів як єдиного шляху 

поводження з побутовими відходами. Скорочення використання 

полігонів при поводженні з побутовими відходами дозволить 

покращити екологічний стан навколишнього середовища, зберегти 

природні ресурси та забезпечити нові перспективи економічного 

розвитку України. 
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Ю. Штогрин 

Науковий керівник – к.т.н., доц. Витрикуш Н.М. 

 

ПОТЕНЦІЙНІ НЕБЕЗПЕКИ ТА ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ 

ДОВКІЛЛЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИРОБНИЦТВА ДРІЖДЖІВ  

 

Дріжджі (Saccharomyces cerevisiae) давно відомий та важливий 

для людини мікроорганізм, який може існувати як одноклітинний 

організм, або як псевдоміцелія. Протягом століть дріжджі 

використовуються як закваска для хліба і як ферментер алкогольних 

напоїв. Крім цього, вони широко використовуються для виробництва 

макромолекулярних клітинних компонентів, таких як ліпіди, білки, 

ферменти і вітаміни. Хоча самі дріжджі є загальновизнаними 

безпечними мікроорганізмами, підприємство з їх виробництва, як і 

будь-яке інше підприємство, може мати певні небезпеки і загрожувати 

довкіллю. 

Технологічний процес виробництва дріжджів полягає в 

асептичному нарощенні біомаси і відбувається у такій послідовності:  

 
Небезпечними речовинами, що використовуються у 

виробництві є:  

- аміак – займистий, вибухонебезпечний і токсичний газ;  

- природний газ - займистий, вибухонебезпечний і токсичний 

газ;  

- сірчана кислота - їдка, отрутна висококорозійна і 

високонебезпечна речовина;  

- гідроксид натрію - їдка, отрутна висококорозійна і 

високонебезпечна речовина; 

Вирощування чистої культури 

Підотовка сировини 

Ферментація 

Відділення біомаси від культуральної 
рідини 

Фільтрація дріжджів 

Формування 

Упаковка 
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- азотна кислота - отрутна висококорозійна і високонебезпечна 

речовина. 

Планова діяльність підприємства супроводжується викидами у 

атмосферне повітря близько 25 забруднюючих речовин. В процесі 

господарської діяльності на підприємстві утворюються три види 

стоків: побутові стічні води, стоки, які утворились після мийки 

технологічного обладнання на виробництві, та технологічні стічні води 

після сепарації дріжджів. Стічні води дріжджових заводів мають рН 

4,3–5,5, містять завислі речовини 380–910 мг/дм
3
, характеризуються 

стійким темно-коричневим кольором, високою концентрацією 

органічних та мінеральних сполук і не відповідають вимогам норм 

скидання їх у систему каналізації для подальшого очищення на 

очисних спорудах. Серед підприємств харчової промисловості стічні 

вводи дріжджових виробництв характеризуються одними з найвищих 

показників кількості стічних вод на одиницю продукції і складає 20 

м
3
/т та біологічного споживання кисню (БСКповне) - 14400 мгО2/дм

3
.  

Значний негативний вплив на довкілля найбільш імовірний при 

аварійних ситуаціях. Аварійні ситуації на підприємстві можливі у 

випадку короткого замикання електроустановок, несправності 

технологічного обладнання, недотримання правил технічної 

експлуатації обладнання, при недотриманні протипожежних вимог та 

різних непередбачуваних причин.  

Значний вплив на стан навколишнього середовища при 

аварійних ситуаціях завдає пожежа з згорянням сировини, готової 

продукції, будівель та руйнування продуктопроводів. У випадку 

пожежі концентрація продуктів згорання в атмосфері на осі факелу 

може досягти перевищених значень ГДК шкідливих та небезпечних 

речовин. 

Отже, незважаючи на те, що дріжджі, як мікроорганізми, не 

несуть загрози для здоров'я людини та навколишнього середовища, 

самі підприємства з їх виробництва можуть мати негативний вплив на 

довкілля у випадку аварійних ситуацій та порушень правил безпеки. 
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І. Ілючок  

Науковий керівник – к.т.н.. доц. О. С. Дацько 

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА СКЛА 

 

Виготовлення скла є одним з найдавніших промислових 

технологій у світовій історії. Воно започаткувалося ще в античності і 

до цього часу основні технологічні процеси лише вдосконалюються. 

При виробництві скляних виробів потрібно пройти наступні 

етапи: 1) підготовку сировинних матеріалів, 2) приготування шихти, 3) 

варіння скла, 4) формування виробів, 5) відпал виробів, 6) контроль 

якості, 7) упаковку готових виробів.  

Процес перетворення сировини на скляний продукт і 

негативний вплив виробництва на довкілля прослідковуємо на 

прикладі ПрАТ "Вералія-Україна", що спеціалізується на виготовленні 

тарного скла для дитячого харчування, алкогольних, слабоалкогольних 

та безалкогольних напоїв та інших виробів. 

Під час виробництва виникають негативні чинники, які 

потрібно контролювати, щоб вони не стали небезпеками. Це висока 

запиленість повітря у виробничих цехах підготовки сировини, шум у 

виробничих приміщеннях, великі теплові викиди у атмосферу 

(температура димових газів з димової труби близько 300-400 ˚С), 

викиди димових газів, що містять NOx, SOx i COx. Ці оксиди відносять 

до токсичних, тому що вони можуть завдати шкоди перетворившись у 

кислоту.  

Токсичні гази SO2, NO, NO2, CO i CO2 утворюються у печі під 

час проходження наступних реакцій.  

По-перше, для забезпечення відповідної температури 

(приблизно 1550-1600˚С) спалюють природний газ, мазут або бензин 

(також можливий підігрів електричною енергією, але це не виключає 

процес спалювання, лише як додатковий підігрів). Під час спалювання 

газу відбувається така реакція:  

CH4+2O2 = CO2+2H2O 

Оскільки спалювання відбувається за участі повітря, а не 

виключно кисню, то при температурі 1600 ˚С відбуваються також реакції:  

N2 + O ↔ NO + N 

NO + O ↔ N + O2 

NO + ½ O2 ↔ NO2 

А в кінцевому результаті вже у навколишньому середовищі 

можливі такі реакції: 

2NO2 +H2O = HNO2 + HNO3 
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3HNO2 = HNO3 + 2NO + H2O 

4NO + 3O2 + 2H2O = 4HNO3 

Молекули метану невеликі порівняно з молекулами мазуту. Це 

зумовлено наявністю в мазуті значної кількості сполук S, які в процесі 

спалювання утворюють газ SO2.  

По-друге, введення на стадії освітлення в шихту освітлювачів 

скломаси – нітратів, оксидів миш'яку і сурми, сульфату натрію, сполук 

фтору та амонію, сприяють виділенню бульбашок та, відповідно, COx, 

SOx i частково NOx  (наприклад, 1 кг шихти за 1400°С виділяє до 0,5 м
3
 

СO2). Для прискорення цього процесу підвищують температуру 

варіння. Ці сполуки вводять також для гомогенізації скла 

(перемішування для збільшення однорідності). 

Чинниками збільшення викидів NOx є збільшення температури 

варіння скла; кількості підсосів повітря; довгий час перебування газів 

у печі; нерівномірність температури у печі. 

Потрібно добре нагріти склепіння, щоб гарно проварювалося 

скло, але не перегріти, щоб не збільшити викидів NOx. 

Оскільки зменшення викидів NOx призводить до збільшення 

викидів СО, потрібно грамотно: 

- змінювати співвідношення повітря : газ; 

- правильно налаштовувати пальники. 

Зменшення кількості пальників сприяє зменшенню кількості 

викидів. Наприклад, у печі на 144 квадрати можна замість трьох 

пальників обійтися двома. Також потрібно пам’ятати, про кут вльоту, 

який відповідає куту вильоту. 

Отже, коректне регулювання процесу зможе забезпечити 

зменшення шкідливих викидів. 

Відпрацьоване тепло, що виробляється під час варіння скла, 

може використовуватися для нагрівання насадки регенератора і 

подальшого підігріву повітря, яке подаватиметься у пальник, а також 

для нагрівання води для побутових потреб (душ для працівників, 

опалення приміщень). 

Скло – це єдиний пакувальний матеріал, який може виготовлятися 

у «закритому циклі», тобто склобій може бути на 100% утилізованим і 

використаним при виготовленні нових пляшок чи банок, а на 

сміттєзвалища не потраплять жодні відходи від скляної упаковки. 

Зменшити вплив скловиробництва на довкілля допомагає 

комплекс заходів, серед яких найпершим є технологічне 

вдосконалення виробничого процесу для зменшення хімічних викидів, 

а також утилізація тепла димових газів, збір і використання склобою. 
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Н. Жук 

Науковий керівник – к.т.н., ст. викл. О. Мацьків 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ В 

ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Безпечне життя - це не лише ключова основа потреб людини, 

але й важлива передумова добробуту суспільства та успіху економіки. 

На сучасному етапі у європейському суспільстві глобалізація 

екологічних проблем, зростання соціально-економічних наслідків 

надзвичайних ситуацій, розширення масштабів антропогенних 

небезпек викликали трансформацію загального поняття національної 

безпеки. Глобальні загрози стають джерелом надзвичайних ситуацій у 

різних сферах життєдіяльності суспільства. Саме тому цивільна 

безпека міцно закріплена у стратегії високих технологій 

Європейського Союзу як одного з пріоритетних напрямків, що мають 

особливе значення для забезпечення зростання, процвітання та якості 

життя.  

Дослідження цивільної безпеки відіграє важливу роль у 

забезпеченні соціальної згуртованості демократичного суспільства та 

економічної сили європейських держав в довготерміновій перспективі. 

Розвиток сучасних технологій, фінансування нових організаційних 

компетенцій допомагають ефективніше та безпечніше подолати 

надзвичайні та повсякденні кризові ситуації. Передумовою успішної 

передачі інновацій та знань є тісна співпраця між дослідницьким 

співтовариством, галуззю та кінцевими споживачами, що відповідає 

потребам користувачів у відповідних дослідженнях.  

В умовах визначення європейського напряму розвитку України 

вивчення зарубіжного досвіду функціонування науково-дослідних 

установ в галузі цивільної безпеки набуває особливого значення. 

Доцільність використання досвіду країн Європейського Союзу у сфері 

реформування системи цивільного захисту, зокрема, розвитку 

пожежної та аварійно-рятувальної справи, полягає у необхідності 

наближення системи цивільного захисту України до відповідних 

європейських стандартів. Так, для забезпечення державних функцій з 

питань пожежної безпеки у Польщі, крім Державної пожежної служби, 

Департаменту рятувальних робіт і цивільного захисту населення та ін., 

велике значення має діяльність науково-дослідних установ, зокрема 

Науково-Дослідного Центру Протипожежної Охорони ім. Йозефа 

Телішевського – Державного Дослідного Інституту (CNBOP – PIB), що 
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знаходиться у підпорядкуванні Міністерства Внутрішніх Справ 

Польщі.  

Основним завданням діяльності цього інституту є реалізація 

державної політики у сфері протипожежної охорони, охорони 

населення та управління ризиками. Інститут надає науково-дослідну та 

експертну підтримку через застосування технічних, наукових та 

організаційних знань і досвіду в межах використання технологій, 

досліджень та сертифікації виробів, що використовуються для 

забезпечення рятувальних робіт та пожежної безпеки об’єктів 

будівництва. CNBOP–PIB забезпечує найвищий рівень послуг у 

проведенні випробувань, досліджень та сертифікації виробів, надання 

європейських і державних технічних оцінок, проведення навчань, 

науково-дослідної та видавничої діяльності. Ретельність і висока якість 

лабораторних досліджень підтверджена Сертифікатом відповідності 

системи управління якістю згідно з Європейською нормою PN-EN ISO 

9001:2009 та отримання акредитації всіх лабораторій. 

Інноваційна діяльність науково-дослідних установ у сфері 

цивільної безпеки значною мірою залежить від використання та 

адаптації новітніх технологій. Це стосується, зокрема, впровадження 

цифрових процесів та прогресу в галузі енергетики, хімічної 

промисловості, нано- та біотехнологій. Зокрема, нові мініатюризовані 

датчики з покращеними когнітивними характеристиками можуть 

використовуватися для попередження про неминучі ушкодження 

об’єктів критичної інфраструктури, що матиме суттєвий вплив на 

національну безпеку та оборону. Успіхи та нові підходи до 

моделювання допомагають краще зрозуміти та ідентифікувати дуже 

складні процеси розладів у мережевій інфраструктурі. Наприклад, 

принципи біологічного проектування можуть бути використані для 

розробки надійних технічних систем самолікування та самоорганізації, 

які можуть ефективно реагувати на зовнішні втручання та 

ушкодження. 

Дослідження в галузі цивільної безпеки відіграють важливу 

роль у забезпеченні соціальної згуртованості та економічної сили 

європейських країн в довгостроковій перспективі. Гарні ідеї 

досліджень безпеки швидко знайдуть своє практичне застосування, 

якщо всі зацікавлені сторони - університети, науково-дослідні 

установи, органи державної влади, комерційні компанії та організації 

громадянського суспільства будуть тісно співпрацювати. 
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