
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет  

«Львівська політехніка» 

Інститут   сталого   розвитку  

імені В‘ячеслава Чорновола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76-та студентська науково-технічна конференція 

 

15жовтня-9 листопада 2018 року 

 

 

СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ,  

ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТУРИЗМУ 

 

Збірник тез доповідей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2018  



2 
 

 

76-та студентська науково-технічна конференція,  

15 жовтня - 9 листопада 2018 р. Секція екології, природоохоронної 

діяльності та туризму. Збірник тез доповідей. – Львів: НУ «Львівська 

політехніка», 2018. – 273 с.  

 

 

 

 

 

 

У збірнику представлено тези доповідей 76-тої студентської 

науково-технічної конференції, секції екології, природоохоронної 

діяльності та туризму. Матеріали присвячено актуальним проблемам 

екології та екологічної безпеки, підприємництва у контексті сталого 

розвитку, шляхам активізування підприємницьких ініціатив, розвитку 

спеціальних видів туризму в Україні та світі, а також комплексному 

захисту людини в екстремальних ситуаціях і гармонізації показників 

захисту засобів індивідуального захисту у вітчизняних та 

європейських нормах.  У доповідях студенти пропонують власні 

підходи до вирішення актуальних проблем та презентують результати 

власних досліджень існуючих підходів, алгоритмів і методів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали подано в авторській редакції  

(за рекомендацією наукових керівників).  

 

 

 

 

 

 

 

 

© ІСТР, Національний університет «Львівська політехніка», 2018 



3 
 

 

ЗМІСТ 

 

Підсекція кафедри екології 

та збалансованого природокористування 

Р. Бадида. Утворення і накопичення твердих побутових відходів на 

території дніпропетровської області …………………….……………... 

 

12 

М. Беймук. Забруднення грунту важкими металами та 

розповсюдження їх по глибині ґрунту ………………………………… 

 

13 

Ю. Богачевська. Попередження евтрифікації та заростання вищою 

водною рослинністю природних та штучних водойм ………………… 

 

15 

А. Бондарчук. Застосування технологій зелених дахів в Україні. 

Перспективи розвитку …………………….…………………………… 

 

17 

О. Василюк. Необхідність модернізації технологічної схеми очищення 

стічних вод птахофабрик ……………………………………. 

 

19 

В. Васьків. Переваги застосування дуплексної системи 

водопостачання …………………..…………………………………...…. 

 

20 

М. Вашкурак. Очищення інфільтратів сміттєзвалищ у аерованих 

лагунах …………..………………………………………………………... 

 

21 

Т. Герцик. Видалення та відновлення важких металів з гальванічних 

стічних вод ……………………………………………………………… 

 

23 

Х. Горохівська. Дослідження впливу виробництва скла на ґрунти … 24 

С. Кисіль. Очищення стічних вод харчових виробництв …………….. 25 

Т. Дідух. Використання методу рідинної екстракції в олійних 

виробництвах …………………………………………………………... 

 

27 

А. Кірпіч. Вплив ПрАТ «Оболонь» на навколишнє середовище ….. 29 

Г. Клин. Розробка заходів для підготовки апартамент-готелю 

санаторного комплексу «Деренівська купіль» до екологічної 

сертифікації «Green Key»………….…………………………………… 

 

 

31 

С. Крохіна. Обезсолювання забруднених стічних вод електродіалізом 

з використанням міжмембранної засипки ………….. 

 

33 

О. Партика. Біотичні наслідки Чорнобильської катастрофи і прогноз 

стану довкілля …………….…………………………………………….. 

 

35 

С. Пелех. Перспективи та переваги використання альтернативних 

джерел енергії ……………………………………………….………...… 

 

36 

В. Поліщук. Отримання біогазу із сільськогосподарських та харчових 

відходів……………………………………………………….. 

 

38 

С. Потапчук. Виробництво добрива агробеллум на ПрАТ «Ензим»… 40 

Н. Рацкий. Проблеми утилізації медичних відходів…………………. 41 

С. Романів. Альтернативні шляхи утилізації органічної складової 

відходів різних виробництв……………………………………………… 

 

43 



4 
 

І. Свирида. Застосування біологічних технологій очищення 

промислових вод на ПрАТ «Ензим»……………………………………. 

 

45 

В. Сергієнко. Використання біодизелю в Україні…………………….. 47 

Д. Тарасова. Вплив ТОВ «Рівень ЛТД» на навколишнє середовище.. 49 

В. Триндюк. Зменшеня антропогенного впливу оксидів азоту на 

довкілля………………………………………………………………….. 

 

51 

О. Цимбалістий. Моніторинг впливу Бурштинської ТЕС на довкілля 52 

У. Чепіль. Перспективи розвитку сонячної енергетики в Україні…… 54 

Д. Червеняк. Проблеми забезпечення питною водою в Україні та 

країнах ЄС………………………………………………………………… 

 

55 

С. Щавінська. Моніторинг стану ґрунтів Львівської області………… 57 

О. Ядчишин. Моніторинг стану поверхневих вод міста Львова…….. 59 

С. Стусь. Очищення вод Кременчуцького водосховища від 

ціанобактерій з подальшим отриманням біогазу………………………. 

 

60 

П. Остап’юк. Порівняння розвитку екологічної свідомості в Україні 

та за кордоном……………………………………………………………. 

 

61 

Н. Землянська. Аналіз використання сонячних електростанцій у 

приватному секторі в Україні…………………………………………… 

 

63 

 

Підсекція кафедри екологічної безпеки 

та природоохоронної діяльності 

А. Грицак. Екологічно безпечне поводження з токсичними відходами 

у Львівській області …………………………...…….………. 

 

65 

Н. Стемпіцький. Моніторинг екологічного стану Закарпатської 

області ………………………………………………………………………. 

 

67 

Р. Кравців. Екологічна безпека Стебницького ГПР …………………. 69 

С. Жалівців. Моніторинг гідрологічної мережі Львівщини ………… 71 

А. Журавльова. Флуоресцентні параметри рослинності 

урбанізованого середовища……………………………………………… 

 

73 

М. Плавайка. Моделювання комфортного стану людини (модель 

Гагге)……………………………………………………….…….……….. 

 

75 

І. Янчук. Моделювання комфортного стану людини (модель 

Столвейка)……………..…………………………………………….……… 

 

76 

Я. Кіщак. Аналіз програми поводження з твердими побутовими 

відходами ……………..……………………………………………..……. 

 

77 

С. Дерень. Статистика вирубки лісів в Україні ……………………….. 79 

О. Питльована. Вміст нафтопродуктів у грунтах біля аеропорту міста 

Львів ………………….……………………………………………………. 

 

80 

Х. Юрків. Оцінювання впливу НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ 

«Укрнафта» на довкілля ……………………………………………….... 

 

81 



5 
 

В. Кисілевська. Оцінювання якості поверхневих вод міста Львова…. 83 

Р. Біловус. Забруднення світового океану пластиком ……………….. 85 

Л. Смірнова. Вплив телекомунікаційних антен на навколишнє 

середовище ……………………………………………………………….. 

 

87 

О. Грунник. Перспективні шляхи  утилізаці та нешкодження 

сірковмісних стоків………………………………………………………. 

 

89 

М. Троняк. Вплив викидів АЗС на атмосферу………………………….. 90 

С. Войтович. Вплив хімічної та нафтохімічної промисловості на 

екологічний стан довкілля………………………………………………… 

 

92 

Б. Блятник. Сучасні методи очищення газоподібних викидів в 

атмосферу………………………………………………………………….. 

 

94 

Х. Гамкало. Методи та результати експериментальних досліджень 

характеристик питної води у Львові…………………………………….. 

 

96 

Х. Гамкало. Забезпечення наявності та сталого управління водними 

ресурсами України…………………………………………………………. 

 

98 

Б. Дмитрів. Методи підвищення екологічної безпеки Роздільського 

ДГХП «Сірка»……………………………………………………………… 

 

100 

К. Мельник. Порівняння якості поверхневої води в басейні річки 

Західний Буг у 2015 та 2016 роках……………………………………….. 

 

101 

В. Остапчук. Дослідження забруднення атмосферного повітря з 

використанням алгоритмів кластеризації даних…………………………. 

 

103 

Я. Паук. Обчислення екологічного сліду як один з елементів освіти 

для сталого розвитку……………………………………………………….. 

 

104 

 

Підсекція кафедри підприємництва 

та екологічної експертизи товарів 

Л. Легуша. Екологічне управління торгівлею імпортними товарами 

виробничо-технічного призначення ……………………………………… 

 

107 

В. Дзвоник. Теоретичні аспекти просування регіональної продукції за 

допомогою логотипу ………………………………………..……….……. 

 

109 

О. Ягодинець. Проблеми та перспективи розвитку виробництва 

української органічної продукціїї ………………………………………… 

 

111 

Н. Басюк. Особливості збалансованого розвитку виробничо-

торговельних підприємств …………………………………….…………. 

 

112 

К. Кедебец. Розвиток маркетингової політики українського продукту 

на ринках ЄС………………………………………………………………. 

 

114 

В. Щекотіхін.  Особливості розвитку ІТ-галузі в Україні ……………... 116 

В. Ярошевич. Сучасні тенденції розвитку малого та середнього 

бізнесу в Україні …….…………………………………………………….. 

 

118 

М. Карплюк. Перспективний аналіз динаміки розвитку ринку взуття в 

Україні …….................................................................................................... 

 

120 



6 
 

О. Олішевська. Ситуаційна модель функціонально-вартісного аналізу 

процесів генерування управлінських ідей на торговельних 

підприємствах………………………………………………………………. 

 

 

122 

Ю. Орєхов. Методичні підходи до аналізу якості харчових продуктів... 124 

О. Зінько. Економічна сутність поняття «конкурентоспроможність 

підприємства»……………………………………………………………… 

 

126 

С. Булацик. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємства……………………………………………………………….. 

 

128 

В. Дністрян. Ризики диверсифікації господарської діяльності 

підприємств 

 

130 

А. Лабик. Теоретичні засади бізнес-планування інвестиційних 

проектів у сфері природоохоронної діяльності………………………….. 

 

132 

М. Магдич. Особливості формування конкурентних переваг на 

сучасних підприємствах…………………………………………………… 

 

134 

А. Пересунько. Основні механізми забезпечення 

конкурентоспроможності торговельних підприємств…………………… 

 

136 

Я. Макар. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення 

інноваційної діяльності підприємств…………………………………….. 

 

138 

А. Лисенко. Дослідження еколого-економічних проблем 

міжнародного аеропорту "Львів"…………………………………………. 

 

140 

Б. Чернецький. Сутність електронної біржової торгівлі………………. 142 

Ю. Мігей. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю 

підприємницьких структур………………………………………………... 

 

143 

В. Станько. Процес стретегічного планування торговельного 

підприємства………………………………………………………………. 

 

145 

Д. Генсецький. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в 

контексті міжнародної торгівлі…………………………………………… 

 

147 

Л. Строяк. Туристична індустрія як специфічна форма міжнародної 

торгівлі…………………………………………………………………….. 

 

149 

Н. Задільський. Розвиток «зеленого» бізнесу малими і середніми 

підприємствами……………………………………………………………. 

 

151 

І. Симканич. Макроекономічний стан України та його вплив на 

розвиток підприємницького середовища…………………………………. 

 

153 

М. Федосеєв. Значення підприємницького сектора у забезпеченні 

макроекономічного зростання…………………………………………… 

 

155 

П. Яцина. Формування трансферних можливостей креативного 

розвитку підприємницьких структур……………………………………... 

 

157 

Д. Мороз. Збалансоване оцінювання трансферного потенціалу 

торговельних організацій…………………………………………………. 

 

159 

В. Чуба. Технологія використання трансферних можливостей 

комерційними структурами………………………………………………... 

 

161 



7 
 

Н. Задільський. Позиціонування торговельними торговельного 

підприємствами об‘єктів трансферу………………………………………. 

 

163 

В. Кампов. Використання трансферного потенціалу торговельних 

підприємств в контексті забезпечення їхньої конкурентоспроможності. 

 

165 

К. Прокіпець. Особливості ринку товарів для туристичних 

послуг………………………………………………………………………. 

 

167 

 

Підсекція кафедри туризму 

В. Бойчук. Позиціонування туристичного продукту підприємством…. 170 

О. Бобровська. Кавовий туризм: можливості та популярність ……….. 172 

А. Бойко. Сучасні інновації розширення готельних послуг…..…..……. 174 

І. Бойко. Проблеми розвитку туристичних центрів ………………..…… 176 

Т. Гаєвська. Канали просування туристичних послуг в мережі 

інтернет……………………………………………………………………. 

 

178 

А. Головко. Потенціал історико-культурних ресурсів полтавської 

області та перспективи його використання …............................................ 

 

180 

С. Волкова. Сільський зелений туризм як перспективний напрям 

розвитку сільської місцевості …………………………………………… 

 

182 

О. Денис. Екотуризм як фактор формування екологічної свідомості..... 184 

Т. Деркач. Дослідження туристично−рекреаційної привабливості 

Ісландії як одного з новітніх напрямів в туризмі ……………………….. 

 

186 

В. Дребот. Хостели – популярні засоби розміщення туристів у місті 

Львів …………………………………………………………………….. 

 

188 

Д. Зінченко. Аналіз тенденцій сучасного розвитку готельного 

господарства Львова ………………………………………..……….….. 

 

190 

І. Зровка. Аналізування динаміки туристичних потоків до Туреччини.. 192 

І. Карпюк. Гастрономічний туризм як можливість знайомства з 

культурою країни …………………………………………….….…….….. 

 

194 

Х. Качмар. Курортний туризм Італії …………………………………….. 196 

А. Клипко. Концептуальні готельні комплекси як «нове обличчя 

гостинності» ……………………………………………………………….. 

 

197 

Н. Коваль. Перспективи готелів високого рівня комфорту в індустрії 

гостинності ………………………………………………………………… 

 

199 

А. Кольгофер. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційно-

туристичної діяльності в Одеській області …………………………….. 

 

201 

О. Кольгофер. Екологічний туризм як пріоритетний напрямок сталого 

розвитку туризму ……………………………………….…….................... 

 

203 

М. Корольчук. Перспективи розвитку Сатанівського рекреаційного 

вузла НПП «Подільські товтри»………………………………………… 

 

205 

А. Кравчук. Екологічний туризм. перспективи розвитку в Україні…… 207 

Т. Криклива. Перспективи розвитку винного туризму в Україні (на  



8 
 

прикладі виноробного комплексу «Шато Чизай»)……………………..... 209 

Н. Кротюк. Методика оцінювання ефективності управління 

маркетинговою діяльністю ……………………………………………… 

 

211 

О. Дідух. Сучасний стан та перспективи розвитку співпраці в галузі 

туризму на засадах партнерства: освіта-бізнес-влада ………………….. 

 

213 

О. Лапан. Бенчмаркінг як засіб аналізу конкурентоспроможності 

готелю……………………………………………………………………… 

 

214 

А. Мар’ян. Розвиток етнографічного туризму Полтавської області ….. 216 

О. Мельник. Знання як засіб конкурентного потенціалу готельного 

підприємства ………………………………………….………..………… 

 

218 

М. Минусора. Розміщення в хостелі – основна складова економ туру 220 

В. Михальський. Можливості розміщення туристів в місті Камʼянець-

Подільський ……………………………………….……………………… 

 

222 

С. Мосійчук. Тенденції поширення готельних ланцюгів в Україні……. 223 

Х. Папірник. Перспективи розвитку санаторно-курортної справи у 

Львівській області ………………………………………………….…… 

 

225 

М. Пастух. Удосконалення процесу обслуговування клієнтів 

турфірм…………………………………………………………………….. 

 

227 

М. Перчиць. Проблеми та перспективи розвитку екстремального 

туризму в Україні …………………………………………………...…….. 

 

229 

Г. Петько. Італія як туристичний напрям на українському ринку……... 231 

Р. Пилип’як. Соціальні медіа як інструмент оцінки якості готельних 

послуг ……………………………………………………………………… 

 

233 

Ю. Погранична. Аналіз динаміки і структури міжнародного в‘їзного 

туризму у Львові …………………………………………………...…….. 

 

235 

М. Ребрик. Особливості кавового туризму у Львові…………………... 236 

Х. Ровенська. Туристичний потенціал міста Сеул у контексті 

міжнародних рейтингів ……………………………………………….….. 

 

237 

В. Романюк. Розвиток шопінг-туризму у Європі ………………………. 239 

К. Сідун. Кавовий туризм: сучасний стан і перспективи розвитку ……. 241 

М. Тупісь. Тренінг-програми як складова розвитку персоналу 

туристичної фірми…………………………………………………………. 

 

243 

Я. Федорчук. Екологічні аспекти розвитку туризму……………………. 245 

С. Хруник. Актуальність дитячої анімаційної діяльності у 

фестивальних турах…………………………………………………...…… 

 

247 

В. Чорна. Іноземний досвід розвитку туризму в Іспанії та можливості 

його використання в Україні………………………………………………. 

 

249 

А. Шевчук. Особливість анімаційної послуги в туризмі для категорії 

неповносправних людей…………………………………………………… 

 

250 

М. Шияк. Роль персоналу в підвищенні ефективності та 

конкурентоспроможності туристичної організації………………………. 

 

252 



9 
 

О. Шиян. Реалізація гостинності в туризмі для людей з набутою 

обмеженою діяльністю……………………………………………………. 

 

253 

Є. Шоп’як. Розвиток туризму та рекреації в основних туристичних 

центрах Європи……………………………………………………………. 

 

255 

О. Шпак. Роль позиціювання в туризмі…………………………………. 257 

О. Шубеляк. Модель доступного туризму для всіх на прикладі Ліона... 259 

М. Шуляр. Доцільність пропозицій «зелених шляхів» у діяльності 

туристичних підприємств…………………………………………………. 

 

261 

М. Щепітка. Особливості приміських рекреаційних закладів міста 

Львова………………………………………………………………………. 

 

263 

 

Підсекція кафедри цивільної безпеки 

С. Вічистий. Проблеми нагромадження та утилізації пластикових 

відходів ……………………………….……………………………………. 

 

265 

Н. Нагурський. Дослідження ефективності засобів й методів захисту 

від радону-222 в житлових і виробничих приміщеннях ………………... 

 

266 

А. Думанська. Фактори сприйняття і ставлення населення до небезпек 

та освітні заходи…………………………………………………………… 

 

268 

В. Нечиталюк. Дослідження адаптативних особливостей процесів 

вивчення охорони праці у студентській групі……………………………. 

 

270 

О. Параняк. Енергоощадне будівництво як чинник безпеки держави… 271 

 

  



10 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ І ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 

секції екології, природоохоронної діяльності та туризму 

 

 

Науковий керівник –  д-р техн. наук., проф. Мороз О.І.  

директор інституту сталого 

розвитку ім. В.Чорновола 

 

Секретар секції –  канд. техн. наук, доц. Кузь О.Н.  

 

 

Підсекції: 

  

 екології та збалансованого природокористування 

д.т.н., проф. Мальований М.С. (керівник підсекції)  

к.т.н., доц. Венгер Л.О.  

 

 екологічної безпеки та природоохоронної діяльності 

д.т.н., проф. Петрушка І.М. (керівник підсекції) 

к.т.н., асист. Ріпак Н.С. 

 

 підприємництва та екологічної експертизи товарів  
д.е.н., проф. Князь С. В.(керівник підсекції)  

к.т.н., асист. Ягольник С.Г. 

 

 туризму 

д.е.н., проф. Теребух А.А. (керівник підсекції) 

д.ф.н., проф. Дуцяк І.З. 

 

 цивільної безпеки 

д.т.н., проф. Нагурський О.А.(керівник підсекції) 

к.т.н., асист. Литвиняк О.Я.  

  



11 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ СЕКЦІЇ 
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ПІДСЕКЦІЯ 

 кафедри екології та збалансованого природокористування 

 

Р. Бадида 

 

Науковий керівник – к.т.н . Н.Ю. Вронська 

 

УТВОРЕННЯ І НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 

ВІДХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що 

утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого 

використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник 

позбувається шляхом утилізації чи видалення. 

 На сьогодні, проблема сміття, або твердих побутових 

відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві 

(побуті), є актуальною в будь-якому місті нашої країни, і потребує 

якнайшвидшого свого вирішення. 

Згідно інформації, наданою Регіональними доповідями за 

останні 6 років, кількість накопичених відходів тільки на території 

Дніпропетровської області зросла на 691,6 млн. т. 

Країни Євросоюзу поставили собі за мету до 2020 року з 

кожної тони сміття половину переробляти. Наприклад, майже 45 % 

усіх пластикових відходів у Чехії йдуть на переробку, у Німеччині - 40 

%, Австрії – 35 %. Спалюванням та подальшим отриманням енергії у 

європейських країнах переробляють 20-25% обсягу муніципальних 

відходів, в Японії – близько 65%, в США – близько 15%. В Україні за 

статистичними даними  за 2016 рік перероблено менше 1% від 

загальної кількості побутових відходів, що є вкрай низьким 

показником. 

Якщо віднести чисельність населення Дніпропетровської 

області до кількісті утворення побутових відходів за рік, отримаємо 

кількість утворення ТПВ на особу (рис. 1). 

Не зважаючи на те, що лінія тренду вказує, що кількість 

відходів зменшується кожного року, не можна робити висновок про 

зменшення загальної кількості відходів на звалищах. Тому що навіть 

така позитивна динаміка не скасовує того факту, що врешті решт усе 

це сміття опиниться на місці видалення відходів без подальшої 

переробки або утилізації. 
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Рисунок 1. Питомі показники утворення ТПВ у динаміці 

 

На 2017 рік під смітниками вже знаходилося 7 % території 

України. Це приблизно 40 тис. км2 та майже дорівнює території такої 

країни як Швейцарія. 

Необхідно вдосконалювати законодавчі норми у сфері 

поводження з відходами та виховувати у населення відповідальне 

ставлення до сортування відходів, що допоможе мінімізувати наслідки 

екологічної катастрофи, яка вже сталась на цей час. Існує багато 

способів вирішення цієї проблеми, і починати потрібно саме зараз, бо 

на впровадження цих рішень потрібен час, якого у нас вже може і не 

бути. 

 

М. Беймук 

  

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

 

ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЇХ ПО ГЛИБИНІ ҐРУНТУ 

 

Проблема забруднення довкілля важкими металами весь час 

загострювалась і нині набула загрозливих розмірів. Важкі метали вже 

зараз займають друге місце за ступенем небезпеки, поступаючись 

пестицидам і значно випереджаючи такі широко відомі забруднювачі, 

як двоокис вуглецю і сірки. У перспективі вони можуть стати більш 

небезпечними, ніж відходи атомних електростанцій і тверді відходи. 

Забруднення важкими металами пов'язано з їх широким 

використанням в промисловому виробництві. У зв'язку з 

недосконалими системами очистки важкі метали потрапляють у 
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навколишнє середовище, в тому числі і в ґрунт, забруднюючи і 

отруюючи його. 

 Ґрунт є основним середовищем, в яке потрапляють важкі 

метали, в тому числі з атмосфери і водного середовища. Важкі метали, 

які потрапляють у ґрунт у вигляді різних хімічних сполук, можуть 

накопичуватись в ньому до високих рівнів, що небезпечно для 

нормального функціонування ґрунтової біоти. У малих концентраціях 

метали, як мікроелементи, необхідні для нормальної життєдіяльності 

мікроорганізмів. У високих концентраціях важкі метали негативно 

впливають на структуру і функції природних екосистем, змінюють 

ґрунтовий біоценоз, функціонування якого підтримує родючість 

ґрунту. 

Глибина проникнення важких металів у забруднених ґрунтах 

звичайно не перевищує 20 см, проте при сильному забрудненні вони 

здатні проникати і на глибину до 160 см. Найбільшою міграційною 

здатністю характеризуються Нg і Zn, які, як правило, рівномірно 

розподіляються у шарі ґрунту на глибині 0-20 см. Рb частіше 

накопичується у поверхневому шарі (0-2,5см), Сd займає проміжне 

положення між ними. Встановлено,  що  метали - забруднювачі мають 

неоднакову здатність до адсорбції, від чого їхня токсичність для 

рослин при однаковому забрудненні може бути різною.  

Потрапляючи у ґрунт, важкі метали постійно мігрують, 

переходячи в ту, чи іншу форму хімічних сполук. Їхня частина 

піддається гідролізу, інші можуть утворювати важкорозчинні сполуки 

та закріплюватися у ґрунтовому середовищі. У ґрунті важкі метали 

можуть знаходитися у трьох станах: необмінному, обмінному, 

водорозчинному. Більшість сполук важких металів акумулюється у 

підстилці та гумусовому горизонті. Рослини, як і всі живі організми, 

можуть протидіяти підвищенню концентрації важких металів лише до 

певної межі. А подальше збільшення їхньої концентрації веде до 

пригнічення і загибелі живих організмів. Наслідком накопичення 

важких металів у верхніх шарах ґрунту є збіднення видового складу 

рослин та мікроорганізмів і погіршення умов росту та розвитку 

культурних рослин.  

Розподіл важких металів, що надходять на поверхню ґрунту і 

проникають у його глибину, залежить від багатьох факторів, і, 

щонайперше, від особливостей самих елементів, фізико-хімічних 

властивостей ґрунту, характеру та джерел їх надходження в 

ландшафти, хімічного і гранулометричного складу ґрунтоутворюючих 

порід, наявності ґрунтово-геохімічних бар‘єрів, дренажу. 
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Самоочищення ґрунтів практично не відбувається, або 

відбувається дуже повільно. Токсичні речовини накопичуються, що 

сприяє поступовим змінам хімічного складу ґрунту, порушенню 

єдності геохімічного середовища та живих організмів. З ґрунту 

токсичні речовини можуть надходити до організму рослин, тварин та 

людей і викликати небажані наслідки. У промислових районах вміст 

свинцю у ґрунтах у 25-27 разів вищий, ніж у сільськогосподарських. 

Техногенне надходження в довкілля міді і цинку щорічно складає 35 та 

27 кг/км
2
 відповідно. Підвищений вміст цих металів у ґрунтах веде до 

уповільненого росту рослин та зниження врожайності. 

Важливе значення для ліквідації наслідків забруднення ґрунтів 

важкими металами мають запобіжні заходи, що базуються на 

вдосконаленні технологій виробництва, в тім числі правильному 

застосуванні агрохімікатів. Вже наявне забруднення ліквідують за 

допомогою матеріалів, які зв'язують важкі метали в недоступні для 

рослин форми (органічні і мінеральні добрива, цеоліти, вапняки, 

синтетичні смоли та ін.). Рекомендується також вирощувати культури, 

толерантні до забруднення або призначені для задоволення технічних 

потреб. 

Боротьба із забрудненнями ґрунтів дуже важлива проблема 

сьогодення, яка вирішується в Україні двома шляхами. Перший з них 

— попереджувальні (профілактичні) заходи, які не допускають 

надходження токсикантів у грунт, другий — очищення ґрунту від тих 

токсичних речовин, що вже потрапили до нього. 

 

Ю. Богачевська  

 

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

 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕВТРИФІКАЦІЇ ТА ЗАРОСТАННЯ 

ВИЩОЮ ВОДНОЮ РОСЛИННІСТЮ ПРИРОДНИХ ТА 

ШТУЧНИХ ВОДОЙМ 

 

Mycrocystis Aeruginosa Alga - це вид прісноводних 

ціанобактерій, який може утворювати шкідливі цвітіння водоростей з 

економічним та екологічним значенням . Вони є найпоширенішим 

токсичним ціанобактеріальним цвітом в евтрофній прісній воді. 

Ціанобактерії продукують нейротоксини та пептидні гепатотоксини, 

такі як мікроцистин та ціанопептолін. 

В даній роботі розглядається спосіб попередження евтрифікації 

водойм методом збирання водоростей Mycrocystis Aeruginosa Alga та 
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подальшого їх застосування у сільському господарстві чи для 

виробництва біопалива. 

Коагуляція і флокуляція концентрованого Mycrocystis 

Aeruginosa Alga 

Концентрований субстрат M.A.A. з вмістом сухої речовини 

18850 ppm. 

Спеціальні добавки - коагулянти та флокулянти виробництва 

компанії Weglostal (Польща): 

1) коагулянт PAX-18; 2) Коагулянт PAX XL-19H; 3) флокулянт 

A100; 4) флокулянт C494. 

Порівняльний аналіз у лабораторних умовах з використанням 

вихідних концентрацій М.А.А. 200 ppm та 1000 ppm сухої речовини 

Попередні результати та висновки після серії №1, №2 

лабораторного дослідження концентрованого Mycrocystis Aeruginosa 

Alga: 

1. Полімерні алюмінієві коагулянти PAX-18 та PAX XL-19H показали 

як ефективні добавки для поліпшення ефекту концентрації Alga 

Mycrocystis Aeruginosa від розбавлених водних розчинів з вмістом 

сухої речовини в діапазоні 200-1000 ppm. 

2. Добавки флокулянтів типів А100 та С494 сильно діють на 
структуру розчинів, збираючи водорості в кластери за дуже короткі 

періоди часу. 

3. Оскільки було виявлено дуже невелику різницю між дією добавок з 
концентрацією 100 ppm, 50 ppm та 10 ppm, слід вивчити меншу 

концентрацію цих коагулянтів і флокулянтів у межах приблизно 1 

ppm. 

4. Коагулянти та флокулянти можуть демонструвати сильний 

синергетичний ефект у процесі концентрації водоростей, навіть якщо 

вони будуть використовуватися у дуже малих дозах. 

Результати досліджень біомаси відходів ціанобактерій 

після виробництва біогазу 

З точки зору сухої речовини в цій біомасі відходів найбільша 

цінність може бути: 

- Зола, 12,6% 

- Загальний азот, 6,36% (амоній, 5,9%) 
- Загальний обсяг фосфору, 2,1% 

- Наявність мікроелементів, особливо рухомої сірки, що сприяє 
ефективному засвоєнню азоту в рослинах. 

Походження та склад біомаси відходів можуть бути використані 

перспективно в органічному сільському господарстві для виробництва 
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екологічно чистих продуктів та для підвищення природної родючості 

ґрунтів. 

Ця біомаса відходів, якщо вона попередньо зневоднена, може 

бути використана як органо-мінеральне добриво, оскільки воно 

містить комбінацію органічних складових з мінеральним (рослинним 

походженням). 

Збалансоване поєднання досить значної кількості азоту з 

фосфором і сіркою дозволить йому ефективно асимілюватися 

рослинами. 

Широкий спектр наявності навіть незначної кількості 

мікроелементів сприятиме кращому забезпеченню росту та розвитку 

рослин. 

 

А. Бондарчук 

 

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

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗЕЛЕНИХ ДАХІВ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Зелені дахи – один з найдавніших способів екологiчного 

облаштування даху. Термiн «зелені  дахи» передбачає частково або 

повнiстю засадженi рослинами дахи будівель. Мається на увазі 

рослини, якi висаджені прямо в ґрунт. Для цього,  між зеленим шаром і 

дахом поміщається водонепроникний мембранний шар. Також можуть 

бути використанi додаткові шари, якi  захищають дах вiд коренiв, 

дренаж i системи поливу. Зелені покрівлі облаштовують не тiльки на 

даху приватного будинку в сільській місцевості, віллах, котеджах, але і 

на торгових та офісних центрах,  на міських багатоповерхівках.  

Зелені  дахи  розвиваються  так само як і справжній сад, 

відповідно на них можуть рости ідентичні рослини. Проте, в даному 

виді покриття є свої незначнi обмеження, у вигляді рослин з широкою 

кореневою системою  та  масивних дерев, чагарників. На даху  може 

рости чудовий газон, квіти, багаторічнi рослини. Можна на зеленій 

покрівлі вирощувати трави і спеції, якi забезпечуть  приємний аромат. 

Основнi переваги зелених дахiв: 

 Рослини - це природний фільтр. Зелений килим площею в 100 

метрiв квадратних затримує за один рік близько 1 кiлограму  пилу та 

фільтрує повітря від забруднюючих речовин , зменшуючи рівень СО2. 
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 Зелені дахи забезпечують теплоізоляцію: влітку служать для 

зменшення нагрівання, взимку зберігають тепло, що в свою чергу 

покращує рівень комфорту проживання. 

 Відновлює втрачене природнє середовище та забезпечує 

тимчасовий або постійний прихисток для птахів та комах. 

 Очищають дощову воду, в тому числі і від важких металів. 

 Можливість створення особливого мікроклімату на ділянці поблизу 

будинку. 

Недолiки зелених дахiв: 

 Велика початкова вартість в порівнянні зі звичайним дахом. 

 Велика вага опорного каркаса. 

 Необхідність регулярного догляду за рослинами. 

В багатьох країнах світу озеленення дахів  розглядається як 

один із шляхів вирішення проблеми покращення стану навколишнього 

природного середовища та отримання додаткових цінних міських 

територій. Україна не належить до країн, що активно використовують 

дахи будівель з цією метою. Перешкодами для поширення 

застосування цих технологій стають технічні й економічні проблеми, 

відсутність необхідних знань та стимулів. 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. 

Оскільки, в Українi зеленi дахи ще не набули належної 

популярності серед забудовників і приватних осіб, їх популяризація, 

має здійснюватись за участю місцевих органiв влади та  громадських 

організацій. Регулювання даного питання повинно розпочинатись із 

закріплення вiдповідних завдань в стратегiї розвитку міст, 

деталізуватись у програмах соціально-економічного розвитку, або 

відповідних окремих програмних документах.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8


19 
 

О. Василюк  

 

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

 

НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

СХЕМИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПТАХОФАБРИК 

 

Господарська діяльність людини впливає на навколишнє 

середовище, погіршуючи його стан і створюючи для людства 

проблеми глобального масштабу, такі як ймовірність зміни клімату, 

забруднення атмосфери та гідросфери, деградація земельних ресурсів, 

зменшення генетичної розмаїтості видів, погіршення здоров'я людей 

тощо.  

Джерелом підвищеної екологічної небезпеки залишаються 

птахофабрики. Птахівництво – галузь сільськогосподарського 

виробництва, основним завданням якого є розведення, вирощування, 

утримання, годівля птиці з метою одержання продукції птахівництва. 

Птахівництво є однією з найрозвиненіших галузей тваринництва в 

Україні. За даними Державної служби статистики України станом на 1 

січня 2016 року, кількість птиці досягає 204 млн голів. Підприємства з 

вирощування птиці зосереджені переважно в Київській, Вінницькій, 

Черкаській, Дніпропетровській та Львівській областях. 

Разом з тим бурхливий розвиток птахофабрик сприяє 

інтенсивному забрудненню атмосфери, водоймищ, ґрунтів і ґрунтових 

вод. Зокрема, значної екологічної шкоди зазнають ґрунти України 

внаслідок їх забруднення твердими відходами. Загальна кількість 

твердих відходів від птахівництва становить 5,7 млн. т/рік. За 

приблизними оцінками, лише у спеціалізованих господарствах 

кількість відходів за рік складає: підстилкового та безпідстилкового 

посліду – близько 5,2 млн. тонн; птиці, що загинула – 63 тис. тонн; 

відходів інкубації – 14 тис. тонн; відходів забою птиці – 215 тис. тонн.  

Також до однієї з найбільш серйозних екологічних проблем 

внаслідок діяльності птахоферми,  де для видалення посліду 

передбачений гідрозмив,  відносять проблему забруднення природних 

водойм неочищеними або неякісно очищеними стічними водами. Під 

час роботи типової птахофабрики з продуктивністю забою 3000 шт на 

годину, утворюється 90000 м
3
 стічної води за рік. Стоки можуть 

містити такі небезпечні речовини як дезінфектанти, інсектициди, 

лікарські препарати, а також містять мінеральні і органічні сполуки, 

нітрати, завислі речовини тощо, що утворюються під час напування 
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птиці, переробки продукції, прибирання/дезінфекції приміщень та 

обладнання, зберігання та утилізації відходів. 

Більшість із пташників побудовані в 70-і роки ХХ століття, тому 

технологічне обладнання є застарілим і вимагає значних 

капіталовкладень, а реконструкція і технічне переобладнання очисних 

споруд, будівництво сховищ відходів здійснюються вкрай повільно. 

Тому для запобігання негативного впливу на стан 

навколишнього середовища птахоферми, зокрема на водні об‘єкти, 

необхідно розробляти і впроваджувати технологічну лінію очищення 

стічних вод. 

 

В. Васьків  

 

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

 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ДУПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 

Діяльність з виробництва та надання комунальних послуг є 

життєво важливими для існування населення і відтворюваного процесу 

в економіці. Тим не менш, теперішня ситуація в житлово-

комунальному комплексі доводить, що він нездатний впоратися із 

даним завданням. Найбільш помітно ця проблема виявляється на 

місцевому рівні. 

Аналіз сучасних технічних можливостей, досягнень науки і 

техніки вказує на можливість зниження втрат води під час 

транспортування до споживача. Ресурсозбереження є одним з 

напрямків раціонального природокористування, основа розвитку 

суспільства. Раціональне використання ресурсів призводить до 

екологічної стійкості природних систем, покращує якість життя, 

знижує навантаження на екосистему. У цих рамках економія і 

раціональне використання водних ресурсів виходять на передній план. 

Водні ресурси будь-якої держави є одними із стратегічних 

чинників, що забезпечують функціонування її економіки, задоволення 

соціальних, культурних, естетичних і гігієнічних потреб населення. 

Захист і раціональне використання води є важливим компонентом 

економічного та соціального розвитку. Це особливо важливо для 

України, яка вважається однією із найменш забезпечених країн у 

Європі за запасами місцевих водних ресурсів(менше 1 тис. м
3
 на 1 

людину). 

У житлових будинках України зазвичай є тільки одне постачання 
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холодної води - для пиття. У той же час це та сама вода, для якої 

існують величезні очисні споруди, що використовуються для 

технологічних потреб: для миття, для поливу садів і городів, для 

туалетів і т. д. Для технологічних виробництв в Україні передбачено 

обов'язкове використання технологічної води і навіть окремо для 

домашніх потреб в цих галузях. 

Для вирішення цієї проблеми доцільно застосовувати дуплексну 

систему водопостачання, яка включає в себе розподіл води, яку 

постачають населенню, окремо для пиття і господарсько-побутових  

потреб, що вимагають укладання додаткової мережі водопостачання 

для потреб споживання та необхідні будівлі, споруди.  

Існуюча водопровідна мережа транспортуватиме технічну воду 

споживачам, а це не вимагає додаткового очищення. 

Впровадження дуплексной системи водопостачання передбачає 

такі переваги: 

 Соціальні: 

- Зниження рівня захворюваності через неякісну воду. 

- Задоволення потреб населення у чистій питній воді. 

- Поліпшення якісних характеристик водних ресурсів, що 

споживаються населенням. 

 Екологічні: 

- Покращення екологічної ситуації. 

- Зменшення екологічних ризиків. 

- Збільшення запасів підземних вод; зниження інтенсивності їх 

використання. 

- Зменшення рівня забруднення водойм; викидів вуглекислого газу 

внаслідок економії електроенергії. 

 

М. Вашкурак  

 

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

 

ОЧИЩЕННЯ ІНФІЛЬТРАТІВ СМІТТЄЗВАЛИЩ У 

АЕРОВАНИХ ЛАГУНАХ 
 

Сміттєзвалища України на сьогоднішній день є потужними 

джерелами екологічної небезпеки. Одним із важливих джерел 

забруднення довкілля в зоні їх впливу є інфільтрати звалищ твердих 

побутових відходів (ТПВ). На відміну від полігонів ТПВ (які на 

Україні практично відсутні) звалища не є інженерними спорудами, і 

відповідно у них відсутні системи збору та утилізації інфільтратів та 
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біогазу, протифільтраційний захисний екран, система збору та 

виведення за межі сміттєвого тіла атмосферних вод, не проводиться 

технічна та біологічна рекультивація заповнених сміттям ділянок. 

ТПВ, які за складовані на Львівському (Грибовицькому) 

звалищі містять високий відсоток органічної складової, мають велику 

пористість. Це провокує активний розвиток біорозкладу органічної 

компоненти ТПВ, продуктом якого є інфільтрати. Утворені 

інфільтрати на Грибовицькому звалищі ТПВ накопичуються, 

утворюючи зону насичення біля підошви сміттєвого тіла, де і 

проходить їх розвантаження. Після розвантаження інфільтрат стікає 

дренажними канавами у розташовані нижче ставки-накопичувачі. 

Інфільтрат Львівського (Грибовицького) звалища ТПВ, 

витрата якого складає за різними оцінками 100 - 400м
3
/добу 

періодично закачується на верх тіла звалища ТПВ з ціллю 

попередження переповнення ставків-накопичувачів. Переважна 

більшість об‘єму закачаного на верх звалища інфільтрату фільтрується 

через тіло сміття, частина інфільтрату випаровується, а деяка частина 

змочує сміття. 

Клас небезпеки інфільтрату Грибовицького звалища ТПВ, 

який визначався іншими дослідниками, складає 1, а ступінь небезпеки 

інфільтрату – «надзвичайно небезпечний».  

Згідно результатів лабораторних досліджень, інфільтрат, який 

збирається в ставках - накопичувачах, є водним розчином, хімічний 

склад якого складний і непостійний. Компоненти інфільтрату і 

зумовлюють головним чином екологічний стан підземних та 

поверхневих вод у зоні впливу звалища ТПВ. Інфільтрат має 

неприємний різкий запах, значну концентрацію (6–8 мг/дм
3
) завислих 

речовин, високу концентрацію органічних речовин (БСК5 – 7840 

мгО2/дм
3
), хлору (5000–8000 мг/дм

3
), нітратів (10583 мг/дм

3
), колір 

інфільтрату темно-коричневий. Інфільтрат також містить високі 

концентрації багатьох важких металів: кадмію (38 ГДК), хрому (2,4 

ГДК), свинцю (55 ГДК), манґану (3 ГДК) та багатьох інших. 

Санітарно-мікробіологічний стан інфільтрату вкрай незадовільний: 

його індекс E-coli – 2,4·105 КУО/дм
3
, індекс ЛКП – 2,4·105 КУО/дм

3
, 

колі-фаги – 1,6·104 БУО/дм
3
. 

Нами пропонується очищення інфільтрату проводити у 

аерованих лагунах. Методика досліджень біоценозу, інактивованого у 

аеробних лагунах проводилась шляхом обліку чисельності 

мікроорганізмів різних фізіологічних груп, яку проводили шляхом 

поверхневого посіву суспензій із інфільтрату із відповідними 
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розведеннями на агаризовані поживні середовища за методом прямого 

підрахунку клітин. 

Концентрацію іонів амонію визначали із використанням 

фотометричної методики визначення амоній-іонів, згідно із якою 

будували калібрувальні графіки. Перед побудовою калібрувального 

графіку приготовлялась серія із 10 розчинів, у яких вимірювалось 

світлопоглинання (довжина хвилі λ=425 нм). Для кожного нового 

приготування необхідних реактивів (сегнетової солі та реактиву 

Неслера) будувались калібрувальні графіки. 

Дослідження у статичному режимі моделювали умови аерації 

в аерованій лагуні. Експерименти проводились за таких параметрів 

реалізації процесу: концентрація іонів амонію – 900 мл/л; хімічне 

споживання кисню – 11000 мг О/л.; температура – 20
0
С; витрата 

повітря на аерацію - 4,2
.
10

-5
 м

3
/с (2,5 л/хв.); рН – 8,64; концентрація 

розчиненого кисню (СРК) – 1,87 мг/дм
3
. 

Результати досліджень на експериментальній установці 

процесу аеробного біологічного очищення в статичному режимі 

показують, що за час досліджень (16-денний період) ХСК інфільтрату 

зменшився майже в 2 рази, а концентрація азоту амонійного 

зменшилась більше ніж у 3 рази. Можна стверджувати, що для умов 

досліджень це максимально можлива ступінь очищення для вказаних 

забруднень. рН розчину на протязі описаних досліджень асимптотично 

зростав від 8,64 до 9,47. 

 

Т. Герцик  

 

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

 

ВИДАЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З 

ГАЛЬВАНІЧНИХ СТІЧНИХ ВОД 

 

Важкі метали є надзвичайно токсичними і згубно впливають 

як на стан навколишнього середовища, так і на організм людини. До 

найбільш розповсюджених відносяться мідь, кадмій, цинк, ртуть, 

свинець, хром, арсен, залізо. Із запровадженням новітніх технологій 

підприємства зменшили споживання води, внаслідок чого зросла 

концентрація важких металів (до більше ніж 500 мг/л) у стічних водах 

гальванічного виробництва, що ускладнює їх очищання. Тому 

потрібно знайти оптимальні варіанти здійснення процесу обробляння 

помірно концентрованих і концентрованих технологічних розчинів у 

централізованих і локальних циклах очищання. Хромвмісні стічні води 
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надходять від операцій пасивування, травлення та у випадку 

аварійного скиду хромування. З підвищенням концентрації усі форми 

координаційних взаємодій посилюються, швидкість та ефективність 

вилучення хрому зі стічних вод зменшується, тому важко передбачити 

перебіг реакції та знайти оптимальні умови обробки. Актуальною 

задачею є вибір способів очищання помірно концентрованих та 

концентрованих стічних вод гальванічного виробництва і визначення 

основних технологічних параметрів процесу.Основним видом відходів 

у гальванічному виробництві є промивні води змішаного складу, які 

містять кілька видів важких металів, які об'єднуються з кислотно-

лужними. Для зниження кількості важких металів у стічних водах до 

гранично допустимих концентрацій (ГДК) необхідно використовувати 

замкнуту систему водопостачання. Основні речовини, що підлягають 

знешкодженню - шестивалентні сполуки хрому, ціаніди (CN
-
), іони 

важких і кольорових металів: Cu
2 +

, Ni
2 +

, Zn
2 +

, Cd
2 +

, Sn
2 +

, Pb
2 +

. 

Сполуки хрому (III), а також, хрому (VI).  

Для видалення важких металів, таких як Сu (II) та Cr (III), з 

гальванічних стічних вод використовували цеоліт Сокирницького 

родовища. Досліджено вплив часу контакту, рН, концентрації, дози 

адсорбенту, розміру частинок, адсорбції, солоності та твердості на 

ефективність процесу. Адсорбція іонів металів відбувається за 

механізмом іонного обміну. Важкі метали з гальванічних стічних вод 

були вилучені адсорбційним методом та відновлені з використанням 

розчину НСl.  

 

Х. Горохівська 

 

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

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА СКЛА НА 

ҐРУНТИ 

 

На сьогоднішній день існує багато видів скла, які 

виготовляються у промисловості. Усі вони сприяють до надходження в 

навколишнє середовище різного роду забруднюючих речовин, які 

призводять до виникнення кислотних опадів, теплового забруднення 

та забруднення ґрунтового покриву в межах роботи підприємства. 

Листове скло — основний матеріал, що використовується для 

виготовлення скляних дверей, перегородок, душових кабін, дверей у 

шафу-купе або окремих елементів інтер'єру. 
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Виробництво листового скла відноситься до IV класу небезпеки 

із розміром санітарно захисної зони, що становить 100 м. На 

виробництві утворюються тверді, рідкі та газоподібні відходи. 

Під час виробництва викидається значна кількість окислів сірки 

і азоту, які потрапляючи в атмосферу, швидко перетворюються на 

сірчану та азотну кислоту, і повертаючись на землю у вигляді 

кислотних дощів, призводять до забруднення ґрунтів. Підкислення 

ґрунту сірчанокислими дощами призводить до їх збіднення і зниження 

родючості у зв‘язку з нестачею поживних речовин, а також створює 

умови негативні для нормальної життєдіяльності мікроорганізмів, що 

беруть участь у розкладанні органічних відходів. Оксиди сірки є 

основною причиною підкислення ґрунту. 

Окрім того виробництво скла має значну кількість твердих 

відходів: склобій, пил при транспортуванні шихти, відходи від 

пакувальних матеріалів, порошкові відходи цехів обробки скла, 

відходи вогнетривких матеріалів печей та ін. 

Пил піску, соди, мергелів негативно впливає на ґрунти, а саме: 

забиватимуться капіляри ґрунтів, внаслідок цього будуть гинути 

мікроорганізми; низька водопроникність та значна кількість 

недоступної вологи; висока здатність до набухання й усадки, липкість, 

тріщинуватість. 

Отже, виробництво листового скла призводить до незначного 

забруднення навколишнього середовища, проте вимагає проведення 

таких заходів із запобігання забруднення ґрунтів, як очищення пило-

газових викидів від окислів сірки та азоту, а також від 

дрібнодисперсного пилу, який міститься у відходах. 

 

С. Кисіль 

 

Науковий керівник -  д.т.н., проф. В.В. Дячок  

 

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

Проблема очищення стоків харчових виробництв на 

сьогоднішній день, поряд з якістю кінцевого продукту виробництва є 

важливим завдання. Це обумовлюється впровадженням більш 

сучасних та ефективніших технологічних процесів, розробленням 

нових підходів до організації безвідходних або маловідходних ресурсо 

– і енергоощадних технологій. Все це обгрунтовує більш серйозне 

ставлення до проблем знешкодження відходів виробництва. 
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Виробництво харчових продуктів з кожним роком зростає 

пропорційно попиту, утворюється все більше підприємств даного 

профілю, відповідно збільшується загальна кількість викидів в тому 

числі і стічних вод. Для України тема стічних вод олійних виробництв, 

є особливо актуальною тому що наша країна посідає перші місця у 

світовому рейтингу вирощування соняшнику, відповідно виробництві 

олії. Оскільки Україна – є однією з основних країн-виробників 

соняшнику та його переробників, тому на сьогоднішній день дуже 

актуальним є питання очищення стічних вод жиро-олійного 

виробництва. 

В процесі виробництва та переробки жирів,  олій утворюється 

велика кількість стічних вод у вигляді емульсій. Такі системи стійкі на 

протязі тривалого періоду часу. Вони не руйнуються механічним 

методом. Погано піддаються біологічному очищенню через великі 

об‘єми стічних вод та значну кількість органічної складової в них. За 

таких обставин доцільним є застосування механічних, фізико-хімічних 

методів для очищення таких стічних вод. Доцільність використання 

механічних та фізико-хімічних методів для очистки стічних вод 

визначається концентрацією органічних домішок у них. В загальному 

випадку для більшості речовин можна вважати, що при концентрації 

більше 3-4 г/л їх доцільніше виводити механічні методи очищення, а 

ніж фізико-хімічні. При концентрації менше 1 г/л фізико-хімічні слід 

застосовувати тільки в особливих випадках. Оскільки зовсім 

нерозчинних у воді рідин немає, то в процесі фізико-хімічного 

очищення частина, зокрема рідиною екстракцією частина екстрагенту 

розчиняється в стічній воді, стає новим забруднювачем її, тому 

необхідно видаляти екстрагент із умовно очищеної води. Це також 

необхідно проводити з метою скорочення витрат екстрагенту. До того 

ж екстракційним очищенням не завжди є доцільним досягати високої 

ефективності очищення. В цих випадках прибігають до адсорбційного  

методу очищення. Перевагою методу є висока ефективність, 

можливість очищення стічних вод, що містять кілька речовин, а також 

рекуперації цих речовин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує , що на 

більшості підприємств жиро-олійного виробництва в Україні 

промислові стоки не піддаються очищенню і сотні тон 

забруднювальних речовин скидають у водойми. Очисні споруди, як 

правило, побудовані давно і їх проектували за вимогами очищення 

побутових стічних вод. Такі споруди, в кращому випадку, частково 

знижують величину БСК загального (біохімічного споживання кисню), 

чи просто транзитом пропускають крізь себе стічні води, а у гіршому 
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стічна вода в них загниває і додатково отруюється перед скиданням у 

водойми. Такі промислові стічні води здебільшого забруднені 

органічними речовинами, внаслідок чого очисні споруди не спроможні 

очистити їх до рівня санітарних вимог. 

Значну екологічну небезпеку створює забруднення 

поверхневих вод органічними речовинами із  стоків жиро-олійних 

виробництв. Ці речовини, потрапляючи у водойми, сприяють 

зараженню хвороботворними бактеріями, цвітінню води, справляють 

негативний вплив на фауну та флору. Для багатьох підприємств галузі 

правильне очищення стічних вод становить серйозну проблему. Усе 

частіше перед підприємствами постають проблеми пошуку 

ефективних і надійних в експлуатації очисних споруд, які гарантують 

стабільну високу якість очищення. 

В літературі містяться дані про рідинно-екстракційне 

очищення стічних вод олійних виробництв, яке суттєво зменшує 

рівень забруднення стічних водлій, проте є суттєвий недолік - завжди 

залишаються слідові кількості екстрагенту. В той час застосування 

механічних методів очищення, зокрема застосування сепараційного 

очищення від цього недоліку позбуваються. Таким чином у випадках 

очищення стічних вод від жирових включень слід проводити по 

можливості механічним очищенням – зокрема застосуванням 

сепарарування. 

 

Т. Дідух 

 

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

 

 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РІДИННОЇ ЕКСТРАКЦІЇ В 

ОЛІЙНИХ ВИРОБНИЦТВАХ 

 

На сучасному етапі розвитку виробництва олії 

використовують два методи отримання олії - це механічний (пресовий) 

спосіб прямого віджиму, шнек в середині пресу вичавлює зерна 

соняшника під тиском 2.5 тис. тон на одне зерно, із використанням 

температури близько 100 ºС, та екстракційний, за якого для отримання 

олії застосовують не механічний тиск, а дію органічних розчинників, 

які здатні добре розчиняти олію. В якості розчинника використовують 

бензин та суміш бутан-пропану, яка за нормальних умов є 

газоподібною. 

На сьогоднішній день екстракційний спосіб отримання олії на 

заводах України є найбільш застосовуваним, так як пресовий метод 
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забезпечує менший вихід олії. Промислові виробництва дані методи 

використовують окремо або сумісно, перший із яких це механічний. У 

нашій олії уже досить тривалий час знаходять перевищений вміст 

бензапірену, важких металів та пестицидів. Отже хоч і нерафінована 

олія має більше корисних речовин, у ній ще більше небезпечних 

речовин. Звісно, під час рафінації значна частина корисних речовин 

олії втрачається. Тобто в процесі очистки необхідно правильно обрати 

схему фільтруючих матеріалів, щоб забезпечити якомога більше 

видалення небезпечних складових з олії, як бензапірен, важкі метали, 

пестициди та водночас зберегти споживчі якості самої олії. 

В результаті дії відносно низьких температур, починаючи з 

стадії екстракції, так і на інших стадіях виробництва створюються 

передумови збереження якості продуктів (олії та шроту). В процесі 

екстракції виробник враховує такі фактори як: ступінь вилучення олії 

(олійність шроту на виході близько 1%), інтенсивність процесу 

екстракції (чим менша тривалість процесу, тим менші вимоги до 

розмірів екстракторів) та ефективність процесу (кількість розчинника, 

який пішов на екстрагування одиниці продукції). 

Також перед виробниками олії виникає ще одне важливе 

завдання: правильне очищення стічної води з виробництва. За потреб, 

перед процесом екстрагування необхідно підготувати воду, провести 

водопідготовку. Тобто очистити її від емульгованих та суспендованих 

домішок, в окремих випадках – зміна рН та ін. Потреба очищення води 

методом рідинної екстракції для олійних виробництв виникла у зв‘язку 

із технологією, яка базується на розчиненні олії в летких органічних 

розчинниках. Раніше це був бензин, та за матеріалами сучасних 

досліджень було виявлено, що найоптимальніша суміш екстрагенту 

для очищення стічних вод олійних виробництв – це суміш 

бутилацетату із бутанолом чи етилацетату. Відбувається розшарування 

продуктів на дві фази: рафінат (вода) знизу, розчинений екстракт 

зверху. Далі необхідно провести сепарацію (розділення) фаз 

додаванням низькомолекулярних спиртів (зокрема, ізопропілового 

спирту) та застосування хімічних реагентів (таких, як гіпохлорид 

натрію та сульфатна кислота). В результаті ми одержимо вуглекислий 

газ, який сприятиме процесу розділення фаз.  

Наступним кроком в технології очищення стічних вод після дії 

реагентів, є технологія сепараційних методів застосування 

відцентрової сили для розділення жирової та водної фаз. Очищена 

вода, яка відповідає усім нормам якості може бути повернена на 

виробництво або скинута. 
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Чому обирають процес екстракції? Тому що, в порівнянні з 

такими методами, як випарювання чи ректифікація, екстракція має 

значущу перевагу – використання низької робочої температури, 

близької до кімнатної. А також існує можливість підібрати найбільш 

оптимальний високоселективний екстрагент, який за хімічними 

властивостями відрізняється від компонентів вихідного розчину, і саме 

тому ми досягнемо повнішого розділення суміші у порівнянні з 

іншими методами. 

Якщо підійти до теми якості олії, то у нас чітко виділяються 

три напрямки, куди варто рухатися. Це встановлення чіткого контролю 

якості олії, яка є на прилавках, тому що майже 40% продукції, яка є на 

ринку – контрафакт, особливо нерафінованої олії. Це і технологія 

вирощування соняшника, так як завищені показники по пестицидах не 

раз виявляли у вітчизняній олії. Я б радив споживати вам рафіновану 

олію, так як в процесі її виробництва здебільшого дотримуються 

показників якості, основний із яких це вміст бензапірену на рівні не 

більше 0,2 мг/л. Вся Європа споживає рафіновану олію. В той же час, 

беручи до уваги лідерів вітчизняного ринку, а саме компанії, що 

працюють на експорт, то з їхньою продукцією майже ніколи не 

виникло серйозних проблем. Давайте споживати якісну олію, 

виготовлену в Україні! 

 

А. Кірпіч 

 

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

 

ВПЛИВ ПрАТ «ОБОЛОНЬ» НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Як найбільший виробник напоїв, «Оболонь» залежить від 

сільськогосподарської сировини і різка зміна клімату та його 

можливий вплив на урожайність викликають занепокоєння у компанії. 

«Сталий розвиток довкілля для компанії «Оболонь» полягає у 

щоденному пошуку і використанню інноваційних способів мінімізації 

впливу на навколишнє середовище. Ми досягаємо цього через 

зменшення витрат за рахунок економії електроенергії, води та інших 

ресурсів. Щороку «Оболонь» нарощує об'єми вторинної переробки 

відходів на своїх підприємствах, серед яких пивна дробина, дріжджові, 

зернові залишки, пластик». 

НАПРЯМКИ СТРАТЕГІЇ ЕКО-ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: 

• поетапне зниження викидів в атмосферу 

• раціональне використання водних ресурсів 
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• максимально можлива переробка виробничих відходів 

«За годину роботи в економ режимі «Оболонь» заощадила 

стільки ж електроенергії, скільки споживає середньостатистична сім'я 

за місяць. Таким прикладом ми надихаємо інші компанії і громаду до 

відповідальності за «здоров'я» природи. Підтримка міжнародної 

ініціативи - це не просто 60 хвилин темряви, це символ змін, до яких 

рухається країна і світ». 

Завдяки реалізації ряду енергоефективних та ощадних заходів 

виробничий вплив корпорації на довкілля продовжив знижуватись. До 

того ж виробництво напоїв усіх категорій у 2017 році упало на 9% 

проти минулого періоду. Відповідно скорочення виробництва знизило 

використання ресурсів.   

БЕЗВІДХОДНІСТЬ 

«Екологічна ефективність для корпорації є не лише викликом 

сучасного стану довкілля, але й можливістю зекономити і вивільнити 

додаткові ресурси. В умовах здорожчання сировини для компанії це - 

вигідно, а для людей і довкілля - безпечно. Щороку ми працюємо над 

вдосконаленням політики раціонального і відповідального 

використання ресурсів».  

Таблиця 1 

Зменшення викидів в атмосферу 

Показник 
Од 

вим 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Викиди в 

атмосферу 
т 44 45 37 33 30 29 

Сполуки азоту т 29,95 29,6 24,04 18,6 17,3 12,5 

Зерновий пил т 12,6 11,3 9,9 10,79 9,5 7,2 

Оксид вуглецю т 0,42 0,51 0,45 0,76 0,64 0,60 

 

Власна переробка і використання матеріалів як вторинної 

сировини у виробництві включає: 

- реалізацію органічних відходів для відгодівлі тварин: пивна 

дробина, зернові відходи; 

- пластикові відходи 

Утилізація матеріалів: 

- відпрацьований фільтраційний матеріал (кізельгур); 

- склобій 

Переробка сторонніми організаціями наступних матеріалів: 

макулатура; відпрацьовані шини; люмінесцентні лампи; склобій; брухт 

чорних та кольорових металів; поліетиленова плівка; відпрацьоване 

електронне обладнання та інше. 
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Г. Клин  

 

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

 

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АПАРТАМЕНТ-

ГОТЕЛЮ САНАТОРНОГО КОМПЛЕКСУ «ДЕРЕНІВСЬКА 

КУПІЛЬ» ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ «GREEN KEY» 

 

Питання охорони довкілля та  раціонального використання 

природних ресурсів, а також можливості застосування  сортування 

сміття, вторинної переробки матеріалів та використання 

альтернативних видів енергії стає більш популярним для свідомості 

кожної людини. Сьогодні для багатьох «зелений» спосіб став основою 

їхнього життя. Йде мова про вибір екологічно корисних продуктів для 

побуту, безпечних транспортних засобів, безпечного житла,  місця 

роботи і відпочинку. 

Закарпаття ‒ це край, який славиться своєю унікальністю в 

плані ресурсів та етнічної культури. З точки розвитку туризму Карпати 

можна вважати одним з найбільш перспективних регіонів України. Тут 

поєдналось красива архітектура періоду Австро-Угорської імперії  із 

мальовничими ландшафтами, природними об‘єктами та  відносно 

низьким рівнем антропогенного забруднення. Термальні мінеральні 

лікувальні води, якими славиться Закарпаття, є прекрасним осередком 

для будівництва санаторних лікувальних комплексів. Туди 

приїжджають відпочивати не тільки жителі з України, але і з 

Європейського Союзу. До сучасних комплексів, які зараз тільки 

розвиваються, належить «Воєводино», «Косино», «Термал Стар», 

«Золота гора», «Деренівська Купіль».   

Екологічний готель – це екологічно-сертифіковане житло, 

здатне поліпшувати стан навколишнього середовища шляхом зведення 

до мінімуму власного негативного впливу на довкілля. Як правило, 

еко-готелі розташовують у екологічно чистих природних зонах, їх 

будують з екологічно безпечних будівельних матеріалів, вони 

використовують для енергозабезпечення відновлювальні джерела 

енергії, впроваджують органічне харчування та програми сортування 

утилізації побутових відходів тощо. 

На даний момент в світі існує багато організацій, які 

займаються розробкою і впровадженням систем екоменеджменту. 

Серед провідних можна виокремити такі компанії як Green Globe, 

Touristik Union International (TUI), LEED, Green Hotel, Green Key.  
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Ще з 17 століття санаторний комплекс «Деренівська Купіль» 

був відомий своєю унікальністю природи та води. На території 

комплексу проходять джерела термальних та мінеральних вод з 

унікальним хімічним складом. Готель, побудований в 2014 році, має 

всі шанси пройти сертифікацію Green Key, оскільки  відповідає 

критеріям «Зеленого ключа».  

Наприклад, овочі та фрукти, з яких готують їжу в готелі, 

вирощені на власній території з дотримуванням всіх екологічних 

стандартів, персонал пересувається по території на електромобілях, 

наявна власна система водопостачання, органічні відходи 

перероблюються в компостні суміші. Для відпочиваючих 

запропонована низка екологічних розваг, зокрема міні-гольф, 

велопрогулянки по розроблених екомаршрутах і сільський туризм, 

паркова зона, насаджена рідкісними видами рослин, невеличкий 

зоологічний сад та розарій, власний завод мінеральних вод та.  

Для отримання звання екологічного готелю за сертифікацією 

Green Key готелю нами розробляються заходи, серед яких:  

 переведення готелю на альтернативний вид 

енергоспоживання; 

 зміну принципів прибирання та загального принципу 

споживання продукції в готелі, впровадження системи шведського 

столу, тощо; 

 впровадження системи максимальної утилізації та переробки  
відходів споживання;  

 більш детальне інформування відвідувачів про проведені та 
майбутні екологічні заходи, з подальшим підвищенням екологічної 

свідомості відвідувачів; 

 збільшення кількості екологічних розваг для туристів. 
Отже, в умовах зростаючої конкуренції серед туристичних 

об‘єктів екологічна сертифікація може стати для «Деренівської 

Купелі» новою перевагою. Проведені дослідження свідчать, що саме 

цей комплекс має всі необхідні сприятливі умови для впровадження 

концепції «екологічний готель» за сертифікацією Green Key. 
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С. Крохіна  

Науковий керівник –к.т.н, асист. К.І. Петрушка 

  

ОБЕЗСОЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕНИХ СТІЧНИХ ВОД 

ЕЛЕКТРОДІАЛІЗОМ З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖМЕМБРАННОЇ 

ЗАСИПКИ 

 

Мембранні процеси і засновані на них мембранні технології 

привертають увагу не тільки як найбільш ефективні по якості 

очищення, але і як найбільш екологічно доцільні. Дані технології все 

частіше впроваджуються у виробництво в енергетичній, хімічній, 

нафтопереробній та харчовій промисловостях. 

 Одним із основних видів електродіалізу є використання  

іонітових мембран. Електродіаліз – це комбінований метод, в якому 

суміщаються процеси електролізу та діалізу. Перевагою електродіалізу 

перед іншими способами є відсутність фазового перетворення води, 

яке відбувається під час дистиляції, виморожування чи застосування 

газогідратного способу. Споживання енергії пропорційне вмісту солей 

у знесолюваній воді. Однак цей спосіб має недоліки, до яких належать:  

 утворення осадів карбонату кальцію, гідроксиду магнію та 
гіпсу у випадку виникнення умов поляризації; засмічення 

катіонообмінних мембран залізом, манганом, а аніонообмінних – 

органічними речовинами, які містяться в оброблюваній воді;  

 у разі роботи установки на струмі з граничною густиною, 
нижчою за оптимальні значення, значно зростає вартість процесу;  

 внаслідок відсутності апаратів великої одиничної потужності 
збільшуються питомі капітальні та експлуатаційні затрати.  

Важливим моментом в розвитку електродіалізу з іонітовими 

мембранами стало застосування його для демінералізації солонуватих 

вод. Перспективними сферами застосування електродіалізу можуть 

стати реакції, які проводяться із його допомогою, і які дозволяють 

отримувати  кислоти та основи із кислот, а також розчиняти 

малорозчинні електроліти. Однією із найбільш важливих областей 

практичного застосування електродіалізу є очищення 

високомінералізованих шахтних вод. 

Використання прокладок із електроізоляційних матеріалів 

приводить при електродіалізі до суттєвого зменшення напруги та 

робочої поверхні мембран. Тому значний інтерес викликає 

використання іонітів к формі гранул, як міжмембранної засипки.  
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Основними перевагами використання гранульованої 

міжмембранної засипки є: 

 зменшення прямого контакту між мембранами в секціях; 

 збільшення турбулізація потоку. За умови Re > 20 за 

частинкою сферичної форми утворюється вихрове кільце та 

турбулентний слід; 

 підвищення електропровідності системи.  

 засипка секцій гранульованими іонітами підвищує граничну 
густину струму. 

Для встановлення оптимальних типів між мембранної засипки 

та оптимальних режимів реалізації електродіалізу в електролізері нами 

проводились дослідження, які були направлені на розвиток 

модельного підходу для опису електропровідних властивостей 

іонообмінних матеріалів та його експериментальну перевірку.  

В процесі експериментальних досліджень розроблена 

математична модель провідності іонообмінних смол та колонок, яка 

поєднує теоретичні підходи трьохпровідної та мікрогетерогенної 

моделі. 

 Для перевірки адекватності розробленої моделі досліджена 

електропровідність синтетичних та природних катіонообмінних 

матеріалів, а також колонок із цими матеріалами в розчинах різних 

солей. Це дозволило модифікувати математичну модель для опису 

електропровідності іонообмінних матеріалів та оцінити частки струму, 

який протікає через гель, розчин та змішаний канал провідності у 

іонообмінній системі, що містить двохзарядні іони. На основі 

експериментальних даних встановлений механізм провідності 

природних катіонообмінників та смоли КУ-2 в формі іонів амонію. 

Використання отриманих результатів дозволить розробити 

алгоритм розрахунку фізико – хімічних параметрів процесу 

іонообмінного очищення модельних розчинів стічних вод та 

багатокомпонентних промислових розчинів. 
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О. Партика 

 

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

  

БІОТИЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ І 

ПРОГНОЗ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ 

 

Чорнобильська катастрофа — найбільша у світі техногенна 

ядерна катастрофа. Вона завдала надзвичайно сильного негативного 

впливу на стан довкілля та здоров‘я людей.  В результаті аварії із 

сільськогосподарського користування було виведено 5 млн. га земні та 

створено навколо АЕС 30-кілометрову зону відчуження. В навколишнє 

середовище було викинуто до 30% ядерного палива, яке знаходилось в 

реакторі . Окрім палива відбувся викид продуктів ділення і 

трансуранових елементів – різних радіоактивних ізотопів. Вони 

становлять найбільшу радіаційну небезпеку. Забрудненню піддалося 

понад 200 000 км², приблизно 70 % — на території Білорусі, Росії і 

України. Радіоактивні речовини поширювалися у вигляді аерозолів, які 

поступово осідали на поверхню землі. Значному забрудненню 

піддалися ліси. Через те, що в лісовій екосистемі цезій постійно 

циркулює, а не виводиться з неї, рівні забруднення лісових продуктів, 

таких як гриби, ягоди і дичина, залишаються небезпечними. В 

результаті Чорнобильської аварії вібулися найбільші з короткочасних 

викидів радіоактивних матеріалів в атмосферу з одного джерела. Зі 

всіх викинутих з активної зони матеріалів наступні чотири елементи 

визначили радіологічний стан в пострадалих районах: Йод (головним 

чином йод - 131), цезій (цезій-134, цезій-137), стронцій (стронцій-90) і 

плутоній (плутоній-239, плутоній - 240). Різні громадські організації 

повідомляють про дуже високий рівень вроджених патологій і високої 

дитячої смертності в забруднених районах. Згідно з доповіддю 

Чорнобильського форуму, опубліковані статистичні дослідження не 

містять переконливих доказів цього. За результатами деяких 

досліджень, ліквідатори і жителі забруднених районів схильні до 

підвищеного ризику різних захворювань, таких як катаракта, серцево-

судинні захворювання, зниження імунітету. Різні громадські 

організації повідомляють про дуже високий рівень вроджених 

патологій і високої дитячої смертності в забруднених районах.  

Сьогодні в ЗМІ дуже мало пишуть про Чорнобиль. Територія 

поступово заселяється людьми. Живуть там, в основному літні люди, 

люди не відселені, біженці або повернулися ті, кому так і не дали 

обіцяного житла. Радіація забруднила не тільки зону відчуження, але й 
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територію на багато 1000 кілометрів від аварії. Діти, народжені після 

Чорнобиля, зазвичай народжуються з синдромом Дауна, у кожного 

1000-го,хто звернувся в лікарню, знаходять рак щитовидної залози. В 

місцевих жителів у скота часто з'являються тварини та рослини з 

аномаліями. Дані, які саме аномалії при народженні чорнобильських 

дітей ,приховані і ретельно приховані від населення.  

Чорнобиль сьогодні - це великий парк для тих, хто любить 

полоскотати собі нерви, багаті приїжджають сюди, щоб розважитися. 

Туристична організація організовують для іноземців різні маршрути. 

Багаті приїжджають сюди пополювати чи порибалити, такі поїздки 

організовують місцеві браконьєри. Які б зміни не відбувалися в країні, 

Чорнобиль зараз живе своїм життям і поступово заселяється. 

 

С. Пелех 

 

Науковий керівник – к. т. н., ст.  викладач  О. В. Люта 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

 

У зв‘язку із енергетичною кризою актуальним є питання 

переходу від традиційних джерел енергії до альтернативних, які 

екологічно менш небезпечні. Найбільш перспективними є теплова, 

світлова енергія Сонця та вітрова. За прогнозом до 2020 р. такі 

джерела замінять близько 2,5 млрд. т палива, їх частка у виробництві 

електроенергії і тепла складе не менше 8%. 

Альтернативні джерела енергії дають можливість  зменшити 

викиди СО2 та інших забруднювачів, пов‘язаних з діяльністю 

енергетичного сектору економіки. Потенціал зайнятості для 

відновлюваної енергетики майже в 5 разів перевищує такий для 

викопного палива. Вона забезпечує зайнятість на місцевому рівні і 

може відігравати важливу роль в регіональному розвитку за рахунок 

втілення вигідних і стійких джерел прибутку у сільській місцевості. 

Основними причинами  переходу до використання 

альтернативної енергетики: 

– залежність енергозабезпечення України є від імпорту енергоносіїв 

(газ, нафта, уран); 

–  зростання негативної дії підприємств паливно-енергетичного 

комплексу на навколишнє середовище; 

– проблеми з переробкою побутових і промислових відходів. 
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Найпопулярнішим видом альтернативної енергії є вітер. 

Загальна встановлена потужність крупних ВЕУ (вітрові 

електроустановки) і ВЕС (вітрові електричні станції), за різними 

оцінками, складає від 10 до 20 ГВт. Капіталовкладення, які 

потребують ВЕУ на порядок нижчі, ніж при використанні інших видів 

невідновлювальних джерел енергії. Але її установка є доцільною лише 

в місцях, де середньорічні швидкості вітру достатньо великі. Але, на 

жаль, промислові підприємства потребують великої кількості енергії і 

не у всіх регіонах України пориви вітру будуть достатні. Тому це 

змушує використовувати певні додаткові технології, де їх немає. 

Також популярним джерелом є сонячна енергія, її 

потенціальні  можливості дуже великі.  

Основним видом устаткування  є так звані плоскі сонячні 

колектори. Їх загальне виробництво складає приблизно 2 млн м2 на 

рік, а вироблення низькопотенційного тепла за рахунок сонячної 

енергії досягає 5x106 Гкал. Звичайно, сонячні установки дорогі і не 

такі вже ефективні. Вартість імпортних високоефективних колекторів, 

представлених на нашому ринку, $250-400 за м 2 . Вартість 

вітчизняних установок – $100-170 за м 2 . Термін окупності 

устаткування 6-7 років. Найбільш високим ККД володіють сонячно-

теплонасосні установки 50-55%, сонячно-паливні котельні 40-45%, 

автономні установки гарячого водопостачання 35%. 

Переваги використання сонячної енергії:  

 екологічно чисте джерело енергії; 

 економія паливно-енергетичного ресурсу та скорочення викидів 

шкідливих речовин у навколишнє середовище; 

 доступна в кожній точці нашої планети; 

 практично невичерпне джерело енергії, яке буде доступне і через 

мільйон років. 

На кінець першого півріччя 2018 року загальна електрична 

потужність об‘єктів альтернативнрї енергетики, які працюють за 

«зеленим» тарифом, в Україні становила 1419 МВт, з яких загальна 

потужність вітроелектростанцій – 497 МВт, сонячних електростанцій – 

819 МВт, малих гідроелектростанцій – 77 МВт, об‘єктів виробництва 

електроенергії з біомаси та біогазу – 26 МВт. Встановлена потужність 

об‘єктів, що виробляють теплову енергію з відновлюваних джерел 

енергії, перевищила 1070 МВт. 

Енергетичною стратегією України на період до 2030 року 

визначено, що використання альтернативних джерел енергії є 

важливим фактором підвищення рівня енергетичної безпеки та 
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зниження антропогенного впливу енергетики на навколишнє природне 

середовище. 

Як бачимо, впровадження альтернативної енергетики є дуже 

складним та клопітким питанням. На шляху до впровадження 

альтернативних джерел енергії зустрічається багато перешкод на 

проблем. Наша країна робить кроки до впровадження таких джерел 

енергії, але повільними темпами. Радує те, що в економічному плані 

наша влада вводить певні пільги для користувачів «чистої енергії», що 

має значний позитивний вплив на розвиток. 

Можна зробити висновок, що альтернативні джерела енергії 

не можуть повність замінити звичні джерела енергії, але можуть 

зменшити навантаження на пальвно – енергетичний комплекс нашої 

держави. 

 

В. Поліщук 

  

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

 

ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТА 

ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ 

 

Біогаз утворюється внаслідок анаеробного бродіння 

органічних речовин. Процес утворення біогазу відбувається за 

допомогою метаногенних та ацитогенних бактерій, а також цей процес 

відбувається за наступних умов: анаеробні умови, значення рН від 6,5 

до 7,5 і постійна температура 35-45   С (мезофільна) або ж 45-55   С 

(термофільна). Період бродіння, як правило, становить від 10 до 30 діб 

залежно від типу завантаженої сировини. Системи анаеробного 

бродіння сьогодні працюють в основному в діапазоні мезофільних 

температур. 

Біогазом, який ми отримаємо шляхом метанового 

зброджування в анаеробних умовах, зможемо замінити такі види 

палива, як природній газ і інші зрідженні гази, бензин, дизельне 

паливо і гас. 

Одне з перших місць серед промислово розвинених 

європейських країн у використанні та виробництві біогазу за 

відносними показниками належить саме Данії, оскільки біогаз у них 

займає до 18% в загальному енергобалансі. Якщо розглядати за 

абсолютними показниками та за кількістю великих та середніх 

установок провідне місце належить Німеччині. У Німеччині на 

сьогодні працює понад 8000 біогазових установок. 
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На сьогодні в Україні частка біогазу становить тільки 1,2% в 

загальному постачанні саме первинної енергії в країні. Найбільша 

частка органічних відходів припадає на сільське господарство, тому 

найбільш перспективний розвиток біогазової енергетики припадає 

саме на цей сектор економіки. 

Сільськогосподарська сировина – це відходи рослинництва та 

твариннитва. Рослинна сировина включає сільськогосподарські 

культури, такі як цукрові тростини, кукурудза тощо, 

сільськогосподарські залишки, такі як коріння кукурудзи, рисові 

соломи тощо, також до рослинних відходів належать меляса, рисове 

лушпиння та багато іншого. Відходи тваринництва, які 

використовують для одержання біогазу, це найчастіше гній ВРХ, 

свинячий гній, курячий послід та ін. Однак, рослинна сировина 

перетравлюється значно важче в біогазових реакторах, ніж тваринні 

відходи (гній) через складність гідролізу целюлозних складових та 

лігніну. 

Відходи рослин та тварин можна перетравлювати окремо або 

змішано, використовуючи вологий та сухий процес. У 

сільськогосподарському секторі найчастіше проводять змішане 

завантаження біомаси, оскільки тільки в такому випадку можна 

досягти високих показників кінцевого виходу біогазу. При спільному 

бродінні рослинних та тваринних відходів, гній забезпечує широкий 

діапазон поживних речовин, а додавання рослинного матеріалу з 

високим вмістом вуглецю зменшує ризик інгібітування аміаку. 

Харчові відходи теж мають велику цінність. Ми розглядаємо у 

своїй роботі його як ресурс, з якого можна отримати біогаз та 

органічні добрива. Основна проблема переробки харчових відходів – 

це їх різнорідність, оскільки в цьому виді сировини присутні інші 

матеріали, які  потребують попереднього видалення (пластик, скло, 

метал і ін.). Тому у випадку з харчовими відходами виробництво 

біогазу поділяється на дві стадії: перша – механічна, де відбувається 

видалення зайвих матеріалів, а друга – власне, анаеробне бродіння. 

Кінцевий вихід біогазу напряму залежить від ряду чинників, 

які чинять безпосередній вплив на процес його отримання. До таких 

чинників належать: сама конструкція установки; дотримання вимог 

при завантаженні субстрату; час бродіння; інтенсивність 

перемішування. Метаболізм та репродуктивна здатність у 

мікроорганізмів залежать від температури. Зазвичай процес 

зброджування здійснюється за двох температурних режимів: 

термофільний (52-55 ºС) та мезофільний (32-35 ºС). Важливу роль в 

отриманні біогазу відіграють електричні змішувачі. Сучасні 
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комп‘ютерні технології дають можливість запроектовувати лопаті, які 

зможуть забезпечити оптимальні характеристики в процесі 

змішування. Сучасні матеріали конструкцій забезпечують надійність 

установки, якість роботи та екологічність. 

 

С. Потапчук 

 

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

 

ВИРОБНИЦТВО ДОБРИВА АГРОБЕЛЛУМ НА ПрАТ «ЕНЗИМ» 

 

ПрАТ «Компанія Ензим» - це масштабне українське 

підприємство, яке є безперечним лідером на вітчизняному ринку 

дріжджового продукту та експортує близько 40% продукції в 13 країн 

Європи. 

На підприємстві використовують біотехнологічні методи 

очищення промислових вод за допомогою аеробного мулу, який 

педставлений дрібнодисперсною суспензією. 

В результаті очищення стічних вод утворюється приріст 

аеробного мулу, який дозволяє використовувати лінію зневоднення 

мулу, для отримання вторинного продукту 

Весь процес зневоднення проходить в автоматичному режимі, 

але є також можливість керувати процесом в певній мірі вручну. 

Основною метою є отримання екологічно безпечного 

продукту, який може використовуватись, як комплексне добриво. 

АгроБеллум NPK– це високоефективне, збалансоване  за 

поживними  речовинами, готове до використання, екологічно 

безпечне, комплексне органо-мінеральне добриво. Його використання 

дає змогу   вирощувати екологічно чисту продукцію 

сільськогосподарського виробництва на основі міжнародних 

стандартів. 

АгроБеллум NPK – це зневоднений шляхом згущення і 

механічного екструдування аеробний мул, який отримують при 

біотехнологічній переробці відходів дріжджового виробництва з 

використанням новітніх технологій компаній Biothane Systems 

International (Нідерланди), Biogest Int.  і Westfalіe Separator Industry 

GmbH (Німеччина). 

Перевагами АгроБеллум NPK  над традиційними органічними 

та мінеральними добривами є збільшення кількості мінеральних 

добрив, що вносяться в ґрунт за інтенсивними технологіями, 

призводить до небажаних екологічних наслідків. 
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Встановлено, що рослини засвоюють лише 40-50% азоту, 20-30% 

фосфору, 50% калію, внесених з мінеральними добривами. 

АгроБеллум – це екологічно чисте добриво, яке не має шкідливої 

токсичної дії на людей і тварин,  збагачене мікроелементами, що в 

свою чергу підвищує терміни і зменшує втрати при зберіганні 

вирощеного врожаю. Також, добриво зменшує негативну дію хімічних 

засобів захисту рослин. Азот, фосфор і калій у складі АгроБеллум 

ефективніші, що обумовлюється природою їх доступності для 

кореневої системи в момент мінерального живлення рослини, 

зменшенням втрат азоту внаслідок нітрифікації та вимивання його у 

випадку внесення у складі мінеральних туків за межі кореневого шару 

та втрат в процесах денітрифікації. В мінеральних добривах швидше 

проходять процеси ретроградації фосфатів (утворення 

важкорозчинних сполук), ніж в органомінеральних комплексах, в яких 

вищий коефіцієнт використання рослинами елементів живлення. 

Мінеральні добрива мають односторонній вплив на агрохімічні 

показники родючості ґрунту, підвищуючи вміст азоту, фосфору або 

калію з одноразовим підкисленням ґрунтового розчину внаслідок того, 

що всі мінеральні добрива є фізично або фізіологічно кислими 

сполуками. Систематичне внесення лише мінеральних добрив веде до 

декальцинації і дегуміфікації ґрунту. 

Комплексна дія  АгроБеллум NPK  дає змогу досягнути 

високих врожаїв при невеликих дозах NPK  в добриві і при цьому 

отримати сільськогосподарську продукцію з високими показниками 

якості, що, в свою чергу, збільшує тривалість зберігання і зменшує 

втрати врожаю та витрати на його зберігання. 

 

Н. Рацкий 

  

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

 

ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ 

 

Стрімкий розвиток фармацевтичної галузі в останні роки створює 

потенційну небезпеку утворення й накопичення медичних відходів. 

Більша частина відходів лікувально-профілактичних установ не 

представляють небезпеки і цілком можуть бути віднесені до твердих 

побутових відходів. У той же час істотна частина цих відходів (15% і 

більше) представляє серйозну реальну небезпеку як для медичного 

персоналу,населення так і для навколишнього середовища, що і 

вимагає виділення поняття "медичні відходи". Медичні відходи (МВ) є 
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факторами прямого та опосередкованого ризику забруднення 

навколишнього середовища, а також виникнення інфекційних та 

неінфекційних захворювань серед населення. 

До медичних відходів відносять використані перев'язувальні 

матеріали, одноразові шприци та системи, рукавички, халати, 

рентгенівські плівки, інфіковані відходи харчових блоків, заражену 

кров,прострочені, фальсифіковані  та конфісковані лікарські 

препарати, що утворюються у лікарнях, поліклініках, диспансерах, 

медичних науково-дослідних інститутах та навчальних закладах, 

ветеринарних клініках, аптеках, оздоровчих та санітарно-

профілактичних установах. 

Щорічно в Україні утворюється 380–440 тис. т медичних відходів, 

із них 100–120 тис. т - небезпечних. Система поводження з медичними 

відходами повинна складатися з наступних етапів: 

• збір всередині закладів, що здійснюють медичну або 

фармацевтичну діяльність; 

•сортування відходів при збиранні — у межах медичного 

підрозділу; 

•маркування; 

•знезараження та/або знешкодження відходів; 

•транспортування і перенесення відходів у (між)корпусні 

(накопичувальні) контейнери в межах закладу, де утворюються 

медичні відходи та їх тимчасове зберігання на території; 

•видалення відходів; 

Проблема утилізації та знешкодження медичних відходів, що 

утворилися у населення, в Україні на даний момент залишається 

неврегульованою. Населення не проінформоване стосовно небезпеки, 

яку тягне за собою неправильне поводження з відходами лікарських 

засобів, не має інформації стосовно можливих методів знешкодження 

неякісних і протермінованих ліків у домашніх умовах, не створені 

умови для прийому фармацевтичних відходів, що утворилися у 

населення з метою подальшої їх передачі відповідним структурам, що 

мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з 

небезпечними відходами. 

У пошуках ефективних рішень для поводження та утилізації 

медичних відходів в Україні необхідно спроектувати і побудувати 

передусім стійку і всеосяжну систему для її управління, включаючи 

переробку. При цьому, всі підходи повинні враховувати екологічні, 

фінансові та організаційні можливості технологій переробки в 

контексті наступних вимог: 
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 зменшити найзагрозливіші ризики, а саме травми від уколу 

голкою і впливу патогенних мікроорганізмів; 

 визначити доступні й економічно ефективні рішення в кожній 

конкретній ситуації охорони здоров'я; 

 розглянути можливість використання та технічну придатність  

існуючої інфраструктури у сфері  охорони здоров'я; 

 визначити пріоритетність  видів природоохоронної діяльності, 

приймаючи до уваги місцеву інфраструктуру. 

Одним із вирішенням проблеми утилізації та дезінфекції  

медичних відходів є хімічна переробка. Хлор, газ озону, формальдегід, 

газ окису етилену, газ окису пропілену є одними з найбільш 

поширених хімічних речовин, які використовуються для стерилізації 

медичних відходів. Для підвищення впливу на відходи хімічних 

агентів, хімічні процеси часто включають подрібнення, мелення, або 

змішування. Цей тип технології обробки найчастіше використовується 

для переробки рідких медичних відходів для утилізації в системі 

каналізації. Відходи спочатку поміщають у велику камеру або мішок і 

змішують з гарячою водою і хімічними речовинами, такими як хлор. 

Потім відходи подрібнюють, щоб гарантувати, що рідини і тверді 

речовини ефективно змішуються. Після хімічної дезінфекції відходи 

промиваються і утилізуються через систему каналізації (рідкі відходи), 

або піддаються захороненню (тверді побутові відходи). 

Утилізація медичних відходів в Україні є важливою проблемою 

сьогодення, яка потребує негайного вирішення передусім з боку 

органів державної влади.  

 

С. Романів 

 

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

 

 АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ 

СКЛАДОВОЇ ВІДХОДІВ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

Актуальною залишається проблема поводження з органічними 

відходами. В Україні на сьогоднішній день відходам виробництв 

сільськогосподарської та деревообробної промисловості не завжди 

знаходять застосування, хоча вони є цінною сировиною.  

В даній роботі пропонується переробка та утилізація органічної 

складової відходів виробництв шляхом газифікації та подальшого 

використання як біопаливо. 
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Використання відходів сільського господарства можливе у 

різних напрямках. Частина відходів рослинництва залишається на полі 

у вигляді органічних добрив, частину використовують для відгодівлі 

тварин, хоча одним із способів утилізації таких відходів є отримання 

кормових білків. Зокрема, через жорсткість рисову солому практично 

не застосовують у тваринництві - її майже повністю спалюють, що 

призводить до руйнації гумусового горизонту ґрунту та знищення 

ґрунтової біоти. Тим часом розрахунки вчених доводять, що процес 

комплексної переробки дає змогу отримати з тони рисової соломи до 

100 кг кормових дріжджів та майже 200 м
2
 теплоізоляційних 

волокнистих плит. 

Також на забруднення атмосфери впливає неправильне 

зберігання та використання безпідстилкового гною, що є одним з 

основних відходів тваринництва. За відкритого способу зберігання 

випаровується аміак, молекулярний азот та інші його сполуки. 

Газоподібні продукти розпаду зумовлюють неприємний запах. Рідкий 

гній містить значну кількість патогенних організмів, наявність яких є 

причиною поширення інфекційних хвороб, при його анаеробному 

розкладі утворюються шкідливі гази (сірководень, аміак), жирні 

кислоти, аміни та інші сполуки з неприємним запахом. 

Найперспективнішим методом утилізації таких відходів є 

отримання біогазу за допомогою метанобактерій. Ці мікроорганізми 

розмножуються у будь-яких органічних рештках, продукуючи цінну 

енергетичну сировину. Добувають такий газ шляхом завантаження 

органічних відходів у спеціальні ємності, до яких перекривається 

доступ повітря. Даний спосіб газифікації відходів підходить як для 

утилізації відходів тваринництва, так і утилізації відходів 

рослинництва. Газ, що утворюється в процесі бродіння, відводиться у 

газосховища та може використовуватись як паливо для невеликих 

електростанцій, як побутовий газ для опалення будинків, навіть як 

паливо для сільськогосподарської техніки. 

В процесі заготівлі деревини тільки в лісі залишається до 25% 

біомаси. За подальшої переробки лісу також неминуче утворюються 

відходи у вигляді тирси, стружки та підрізків. Отже, в процесі 

переробки такої цінної природної сировини, як деревина, близько 40% 

від її обсягу використовується некваліфіковано. 

Одним з найпоширеніших напрямків переробки деревних 

відходів є їх використання в якості палива (спалювання) з метою 

отримання теплової енергії. Однак, як правило, деревні відходи у 

вигляді тирси, дрібної тріски, стружки та кори незручні для 

транспортування, складування та зберігання. Висока вологість 
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деревних відходів не дозволяє ефективно використовувати їх як 

паливо без додаткової підготовки. Одержання деревного вугілля-

сирцю є одним з найкращих способів утилізації деревини, що 

утворюється на лісосіках при вирубці ділової деревини. 

Традиційно деревне вугілля отримують піролізом 

(розкладанням деревини без доступу повітря) у спеціальних апаратах. 

Проте, на підприємствах, що займаються виготовленням деревного 

вугілля, накопичується великий обсяг стружки та тирси, яким немає 

збуту і вони можуть бути перероблені в брикети. Дерево-вугільні 

брикети являють собою високоякісне паливо. Брикети володіють 

великою механічною міцністю, підвищеною щільністю, високою 

теплотворною здатністю. Брикетування стружки та тирси проводиться 

із застосуванням зв'язувальних речовин або механічним шляхом. В 

якості сполучної речовини застосовують кам'яновугільні та деревні 

смоли, продукти нафтопереробки, продукти переробки рослинних 

матеріалів та інші зв'язувальні речовини. 

Також одним з перспективних методів утилізації відходів 

деревини є газифікація. Газифікація - це процес перетворення твердого 

палива (деревини) в газ. На сьогодні розроблений  спосіб газифікації 

деревини з отриманням генераторного газу з теплотворною здатністю 

до 12 кДж/м
3
, що в 2,5 рази вище в порівнянні з відомими у світі 

способами газифікації деревини. Одержуваний газ передбачається 

використовувати в дизель-електричних агрегатах, з метою 

забезпечення електричною і тепловою енергією населення та 

підприємства. 

 

І. Свирида 

 

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

 

ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ 

ПРОМИСЛОВИХ ВОД НА ПРАТ «ЕНЗИМ» 

 

Акціонерне товариство ―ЕНЗИМ‖ (Львівський дріжджовий 

завод) є одним із найпотужніших в Україні виробників дріжджів, який 

здійснює поставки в усі області держави і за її межі. 

Львівські дріжджі відомі своєю високою якістю, їх показники 

відповідають розробленим в ПрАТ ―ЕНЗИМ‖ технічним умовам. 

Фактично якісні показники готової продукції перевищують 

нормативні, що підтверджується якісними посвідченнями на кожну 

партію та відгуками споживачів 
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В 2004р. на ПрАТ ―Ензим‖ відбулась презентація та відкриття 

єдиної в Україні та на теренах СНД дільниці з очищення стічних вод 

дріжджового виробництва. Дільниця з очищення стічних вод ПрАТ 

«Ензим» побудована за технологією та з використанням ноу-хау 

голландської фірми «Біотан». Робота на дільниці базується на 

біологічних процесах та відповідає сучасним світовим нормам очистки 

стічних вод із застосуванням передової технології. Очистка стоків 

здійснюється за допомогою анаеробної та аеробної біомаси. 

Аеробна очистка стічних вод – добре відомий процес 

біологічної очистки, який дозволяє скидати очищену воду в поверхневі 

водоймища. В аеробному процесі штучно підтримується велика 

кількість мікроорганізмів в очисних спорудах, які споживають велику 

кількість забруднюючих речовин. Оскільки ці організми відносяться 

до аеробних, в таких спорудах споживається велика кількість кисню. 

Стiчнi води вiд виробництва  очищаються на станцiї очистки 

стiчних вод технологiєю за допомогою анаеробного реактора із  

доочисткою в аеробних реакторах послiдовної дії. 

У даній технології застосований найбiльш ефективний реактор 

з псевдозрiдженим шаром, що працює у анаеробних умовах обробки 

стiчних вод. 

Анаеробнi процеси, що проходять при вiдсутностi кисню 

потребують значно менших енергозатрат i затрат живильних речовин у 

порівнянні із широко використовуваним в наш час аеробним 

бiологiчним процесом очистки. 

Перевагами анаеробної бiотехнологi: 

 виробництво енергоносiя — бiогазу (метан); 

 низьке виробництво збиткового мулу (2-5 % вiд ХСК) i тому 

не потрiбнi споруди i обладнання по обробленню та утилiзацiї 

мулу; 

 високе об‘ємне навантаження реактора; 

 стiйкiсть анаеробного мулу до змiнного впливу кiлькостi i 

якостi вхiдної стiчної води; 

 гнучкiсть управлiння процесом (можливiсть перервної i 

сезонної очистки стiчних вод); 

 малi капiтальнi витрати, тому що реактори компактнi, 

вертикальнi i не займають великих територiй. 

Завдяки великiй концентрації бiомаси i великiй активностi її в 

бiореакторi з псевдозрiдженим шаром досягасться висока 

продуктивнiсть обробки стiчних вод. 

При анаеробнiй обробцi стiчних вод ефективнiсть очистки по 

ХСК складає 60-65 %. 
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Після анаеробної очистки стiчнi води проходять доочистку на 

аеробних реакторах послiдовної дiї, де досягаються нормативні 

показники. Загальна ефективність очистки стічних вод по ХСК складає 

93 – 98%. 

На початку жовтня 2018р. була проведена оптимізація 

функціонування станції очищення стічних вод, для збільшення 

потужності очистки стічної води. Це призвело до переведення 

існуючих аеротенків з циклічного режиму роботи в безперервний. 

Відбулася реконструкція флотатору, перехід основного виробництва з 

сірчаної на азотну кислоту, реалізація реактору з виділення кальцію, 

встановлення градирні та погружних теплообмінників в аеротенки для 

зняття надлишкової теплової енергії. 

Своєю головною метою підприємство вважає задоволення 

потреб споживача, підвищення якості продукції, впровадження 

новітніх технологій, зокрема відкриття дільниці з очищення стічних 

вод дріжджового виробництва, аналогів якої в Україні не існує. 

 Підприємство також проводить моніторинг впливу 

виробництва на навколишнє середовище. Окрім того ПрАТ «Ензим» 

дотримується соціально-правових норм, зокрема введення екологічних 

норм та стандартів, проведення обов‘язкових експертиз, виконання 

екологічних програм та поширення безвідходних і чистих технологій 

через систему виставок та ярмарків. 

 

В. Сергієнко  

 

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

 

ВИКОРИСТАННЯ БІОДИЗЕЛЮ В УКРАЇНІ 

 

Проблема вичерпання нафтових ресурсів планети викликає 

суперечки лише з приводу терміну: песимісти вважають, що це 

станеться протягом 20-25 років, оптимісти вказують на термін у 50-70 

років. Але всі погоджуються в одному – розвиток людства можливий 

тільки за умови залучення нових джерел енергії та нових видів 

енергозберігаючих біотехнологій і сировини. Ситуація, яка склалась в 

Україні із забезпеченням її економіки недостатніми обсягами 

енергоносіїв власного видобутку, в умовах  енергетичної залежності 

від Росії, гостро ставить проблему пошуку альтернативних видів 

палива. Та й екологічна шкода від викидів автомобілів, що працюють 

на бензині та дизпальному, стає дедалі відчутнішою. 
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Однією з альтернатив брудному пальному нині є біодизель – 

пальне, синтезоване з рослинних олій. Найпоширенішою сировиною 

для виробництва є ріпак. Насіння ріпаку містить від 38 %  до 50 % олії. 

Ріпакова олія має широкий спектр застосування у різних галузях 

технічного спрямування. 

Існує кілька напрямів використання цієї рослини для 

виробництва біодизельного палива. Головні з них такі: 

1. Одержання сирої олії та її ретельна фільтрація. 

2. Одержання сирої олії, її ретельна фільтрація та 

централізовано регламентоване додавання чистої олії (5-40%) до 

товарного дизельного палива 

3. Одержання ріпаково-метилових естерів (РМЕ) – продукту 

відносно простого каталітичного синтезу на основі ріпакової олії та 

метилового спирту. 

Саме останнім шляхом пішли більшість країн – членів ЄС. На 

нього орієнтується сьогодні й Україна. Відзначимо, що РМЕ 

використовуються у Бельгії, Італії, Німеччині, Швеції, Франції та 

інших країнах Європи. Ці естери додають до товарного дизельного 

палива у концентраціях 20-30% без додаткової конструктивної 

модифікації двигуна. 

У відділі гомогенного каталізу Інституту біоорганічної хімії та 

нафтохімії НАН України здійснюються дослідження щодо 

обов‘язкової добавки 5-25% РМЕ до товарних марок вітчизняного 

літнього дизельного палива. Виконані стендові випробування на 90 

стаціонарних двигунах марок 1 Ч8,5/11 та ЯМЗ-236 засвідчили, що у 

разі використання цього палива знижується емісія вуглеводнів і СО2, 

натомість інтенсивність утворення оксидів азоту не змінюється. Однак 

відзначено і деяке збільшення викидів так званих озоноруйнівних 

компонентів: ароматичних вуглеводнів, олефінів та альдегідів. 

Виявлено також поступове закоксування розпилювачів форсунок 

паливної апаратури (характерне за умови вмісту РМЕ 1525%). Для 

вирішення цієї проблеми розроблено Інститутом біоорганічної хімії та 

нафтохімії НАН України залізовмісну присадку ІБОНХ-2 на основі 

вітчизняної сировини. Одноразове використання присадки у складі 

сумішевого біопалива (0,2% мас.) дає змогу повністю очистити 

розпилювачі форсунок під час роботи дизельних двигунів. Дуже 

важливо, що за наявності РМЕ (10-25%) поліпшуються мастильні 

властивості низькосірковмісного (так званого екологічно чистого) 

дизельного палива Л-0, 10-40 за ДСТУ 3868-99. Це унікальна 

обставина, оскільки зниження сірковмісних сполук у вуглеводневому 
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паливі спричиняє значну втрату його мастильних властивостей у 

прецизійних парах тертя плунжерних паливних насосів. 

У травні 2009 року Верховна Рада України затвердила Закон 

України ―Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння 

виробництву та використанню біологічних видів палива‖. У законі 

сказано, що діяльність у сфері виробництва та використання 

біологічних видів палива може здійснюватися суб‘єктами 

господарювання всіх форм власності відповідно до законодавства 

України.  Суб‘єкти господарювання, що використовують різні 

технології виробництва біологічних видів палива, мають рівні права на 

доступ до ринку біологічних видів палива.  Якщо орган, на який буде 

покладено реалізацію вимог закону не знівелює своїми підзаконними 

актами суті статей Закону, то виробництво біопалива в Україні 

розвиватиметься прискореними темпами. 

У цілому, як вважають фахівці, застосування альтернативних 

видів палива в Україні зростатиме, але досить повільно через 

консервативність і низьку екологічну свідомість власників 

транспортних засобів. 

Отож, на нинішньому етапі найбільш актуальними для 

ріпакової галузі України завданнями є: розвиток технологій 

вирощування ріпаку, підвищення виробничої культури, забезпечення 

страхового захисту врожаїв, технічна модернізація агропідприємств, 

вихід на нормальну потужність, розробка та впровадження 

нормативної бази, гармонізованої із законодавством ЄС.  

 

Д. Тарасова 

 

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

 

ВПЛИВ ТОВ «РІВЕНЬ ЛТД» НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

 

ТОВ «Рівень ЛТД» - підприємство харчової промисловості 

України, зайняте у галузі броварництва та реалізації пива. Розташоване 

у місті Рівне. Збут продукції орієнтований здебільшого на ринок 

Рівненської, Волинської Львівської, Івано-Франківської, Київської 

областей та інших регіонів України. Усі сорти пива ТОВ «Рівень ЛТД» 

є «живими» (непастеризованими) та мають обмежений термін 

придатності - 30 діб. 

Приготування пива – один з найскладніших технологічних 

процесів в харчовій промисловості. Для отримання напою високої 
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якості пивоварам потрібно враховувати безліч нюансів і ретельно 

підбирати інгредієнти. У пивоварінні воду розрізняють за складом і 

концентрацією солей. Для деяких сортів пива краще підходить 

«жорстка вода» (з високим вмістом солей). Є сорти, зроблені 

виключно на воді з низьким вмістом солей. Сучасні технології 

дозволяють регулювати концентрацію солей у воді з дуже високою 

точністю, що спрощує виробництво.  

Етапи виробництва пива 
1. Приготування сусла. Спочатку ячмінний солод 

подрібнюють, але зерна не повинні перетворитися в однорідну масу. 

Потім солодовий помел змішують з водою. При додаванні води 

ферменти ячменю починають розщеплювати крохмаль на солодовий 

цукор. Далі готове сусло фільтрують. Проварений затор 

переливають з котла в спеціальне сито, закрите знизу.  

2. Варка сусла. Отримане на попередньому етапі сусло 

нагрівають, доводять до кипіння і додають хміль. Далі зварене сусло 

фільтрують від залишків хмелю і дають відстоятися. На дні 

випадають дрібні частинки, які не вдалося відфільтрувати на 

попередньому етапі. Також на деяких заводах прискорюють 

видалення небажаних залишків центрифугою. 

3. Бродіння. Чисте сусло надходить через труби на дно 

бродильних чанів, званих циліндроконічними танками. Після того як 

рідина охолоне до потрібної температури, в чан додають дріжджі. В 

ході бродіння виділяється багато тепла, тому сусло потребує 

постійного охолодження, температура повинна бути стабільною. 

4. Дозрівання. На попередніх етапах виходить молоде 

нефільтроване пиво, яке потребує подальшого дозрівання.  

5. Фільтрація. Після дозрівання пиво проходить ще одну 

фільтрацію двома різними фільтрами, призначеними для очищення 

від великих і дрібних частинок. 

6. Розлив. На заключному етапі виробництва пиво 

переливають в тару різних видів. Пиво є швидкопсуючим 

алкогольним напоєм, що вимагає стерильних умов. Без стерильності 

термін придатності готового продукту лише пару днів. 

Стічні води пивоварного заводу мають наступний склад 

забруднюючих компонентів: залишки готового продукту, ячмінної 

дробини, паростки солоду, частки хмелю. Найбільш забруднені стічні 

води – від замочування зерна, екстракції хмелю, відмивання дріжджів. 

За обсягом вони складають 27% від загальної кількості стічних вод. 

Азот в стічних водах утворюється в результаті попадання в 

стоки органічних білків і дріжджів, невелика його частина потрапляє з 
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аміаку і нітратів. Стічні води містять порівняно велика кількість 

біогенних елементів: азоту, фосфору та калію. Це має велике значення 

при сільськогосподарському використанні стічних вод і при їх 

біологічному очищенні. 

За численними даними, найбільшу небезпеку для 

навколишнього середовища представляють стічні води, які 

утворюються при промиванні осадових пивних рідких дріжджів, 

скиданні в каналізацію опадів і мийці технологічних ємностей, що 

використовуються на стадіях бродіння і доброджування пива.  

 

В. Триндюк  

 

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

 

ЗМЕНШЕНЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ ОКСИДІВ АЗОТУ 

НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Оксиди азоту (NxOy) утворюються в процесі горіння будь-якого 

з викопних видів палива, що містять азотні сполуки, а також тих, що 

не містять, за рахунок окислення азоту повітря. 

Азот утворює з киснем ряд сполук (N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 та 

N2O5), властивості яких, активність та тривалість існування різні та 

мало залежать від виду та складу палива, а їх концентрація 

визначається режимом та організацією процесів горіння палива. 

В даній роботі були розглянуті переваги та недоліки різних 

лужних та каталітичних методів очищення нітрозних газів від оксидів 

азоту. Лужні методи базуються на взаємодії NxOy з водними розчинами 

лугів. Однак ці методи мають обмежене застосування внаслідок 

низького ступеня очищення газів та їх селективності. 

Найбільш ефективним способом знешкодження нітрозних газів 

є каталітичне відновлення оксидів азоту до елементного азоту. 

Ефективність процесу каталітичного відновлення залежить від виду 

каталізатора. Найбільшою каталітичною активністю володіють 

каталізатори на основі платини, радію та паладію. 

Метод каталітичного очищення газових викидів від оксидів 

азоту заснований на здатності останніх азоту відновлюватися до азоту 

під дією високих температур у присутності рідких, твердих та 

газоподібних відновників та каталізаторів.  

Економічна доцільність процесу каталітичного відновлення 

оксидів азоту значною мірою залежить від природи вживаного газу-

відновника.  



52 
 

Як останній переважно в якості відновника використовують 

водень, оскільки в цьому випадку реакція йде за нижчих первинних 

температур. Цим досягається повне відновлення оксидів азоту. 

На практиці в більшості випадків вигідно використовувати 

природний газ як доступнішу та дешевшу сировину, що володіє 

високою теплотворною здатністю. Недоліком використання в цьому 

методі природного газу є підвищена температура початку реакції (350-

450
0
С) та високий вміст оксиду вуглецю у відхідних газах.  

За використання чистого оксиду вуглецю температура початку 

реакції 250 
0
С, проте концентрація даного оксиду у відхідних газах, 

вище, ніж за використання природного газу.  

За використання аміаку відновлення оксидів азоту на деяких 

типах каталізаторів протікає селективно без участі кисню. Цей метод 

каталітичного очищення газів може бути застосований для систем з 

високим вмістом кисню, оскільки його присутність не змінює хід 

реакції. При здійсненні відновлення оксидів азоту аміаком 

використовується карбамід. За високих температур карбамід 

розкладається на аміак. Після протікання реакції оксиди азоту 

розкладаються на елементарний азот та воду. Ці речовини не є 

шкідливими для навколишнього природного середовища.  

Завдяки забезпеченню високого ступеню очищення газів 

каталітичні методи знаходять усе більш широке вживання в 

промисловості. 

 

О. Цимбалістий  

 

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

 

МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС НА ДОВКІЛЛЯ 

 

 Навколишнє природне середовище є основою життя людини. 

Від стану паливноенергетичного комплексу залежать темпи 

промислового виробництва, і життєвий рівень людей. 

Електроенергетика –  є основою розвитку всіх  галузей господарства з 

одного боку, а з другого – це одне з найбільших джерел негативного  

впливу на довкілля, яка дуже сильно погіршує умови та рівень 

життєдіяльності людини. Одне з провідних місць в енергетиці України 

займають теплові електричні станції (ТЕС) на яких, використовують 

органічне паливо. Вплив ТЕС на навколишнє середовище залежить від 

кількісних та якісних характеристик відходів, що утворюються у 

послідовному технологічному ланцюгу роботи станції. На 
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сьогоднішній день використання електроенергії зростає, що 

призводить до збільшення  шкідливих викидів ТЕС на  навколишнє 

середовище у значно глобальніших масштабах 

Приблизні підрахунки показують, що щорічно в атмосферу 

Землі надходять 120 млн. тон попилу і приблизно 60 млн. тон оксиду 

сульфуру SO2  від ТЕС, зокрема (Бурштинської ТЕС). 

Бурштинська ТЕС – одна з найпотужніших теплових електростанцій 

України – виробляє електричну і теплову енергію. Відноситься до 

штучних джерел забруднення довкілля, які в свою чергу являються 

найнебезпечнішими для атмосфери. 

За агрегатним станом всі забруднюючі речовини 

антропогенного походження поділяються на тверді, рідкі й 

газоподібні, причому останні становлять близько 90% (від загальної 

маси забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу). 

Одним із головних забрудників повітря є спалювання палива в 

теплоенергетиці. Під час спалювання 1 тони вугілля в трубу 

викидається до 23 кілограмів попелу, 15 кілограмів оксиду сульфуру  і 

значна кількість сажі.  

Через негативний вплив ТЕС, яке постійно зростає, уже 

сьогодні створилася небезпечна екологічна обстановка, основними 

ознаками якої можна вважати таке: 

- Басейни рік, які протікають у густонаселених районах , вийшли з 

природного стану і перетворилися в , енергетичні, меліоративні та 

каналізаційні системи. 

- Повітряний басейн забруднено газовими й аерозольними 

викидами (СО2, поліциклічні ароматні вуглеводні, СО, NОх, SОх, 

зола, сажа та ін.). Усе це призводить до таких незворотних 

процесів, як руйнування озонового шару. 

- Викиди теплової енергії в навколишнє середовище, що є 

причиною теплового забруднення, призводять до зміни клімату 

- Забруднення ландшафту, знищення лісів, рослинності, диких 

тварин, плодоносного шару та ін., що впливає на безпеку 

життєдіяльності людей у таких місцевостях. 

- Забруднення ґрунтових вод стоками ТЕС. 

Основними джерелами шумового забруднення, які істотно 

впливають на навколишнє природне середовище є технологічне 

устаткування: котлоагрегати, турбіни, димососи, дутові вентилятори, 

трансформатори та інші. 

На сьогоднішній день важливим  напрямом підвищення 

енергетичної ефективності і екологічної безпеки об‘єктів 

теплоенергетики є використання новітніх наукових досягнень і 
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науково-технічних розробок у галузі технології переробки і 

спалювання палива, удосконалювання та розробка нових технологій 

перетворення теплової енергії палива на інші види енергії, з метою 

зниження втрат теплової та електричної енергії під час передачі її 

споживачеві, поліпшення умов експлуатації та підвищення надійності 

роботи енергетичних установок . Особливу увагу в цьому напрямі 

приділяють професійній підготовці обслуговуючого персоналу і 

вдосконалюванню систем автоматизації.  

 

У. Чепіль  

 

Науковий керівник – Н. Ю. Хомко  

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В 

УКРАЇНІ 

 

Використання сонячного випромінювання, як відновлюваного 

і дешевого джерела енергії, є чистим, досить простим і природним 

способом отримання всіх форм енергії. 

 Проблеми низької ефективності енергосектору в Україні 

пов‘язані зі застарілими технологіями, вичерпанням ресурсу 

використання основних доходів генерації тепла й електроенергії. Це 

вимагає саме переходу в Україні до енергоефективних та екологічно 

чистих технологій, якими є альтернативні джерела енергії (АДЕ). 

Хоча, незважаючи на декларацію держави щодо усвідомлення цієї 

потреби з боку різних гілок влади та низку прийнятих нормативно 

законодавчий актів щодо АДЕ, реальних кроків щодо впровадження 

зроблено дуже мало. 

За рівнем інтенсивності сонячного випромінювання на 

території України виділяють чотири зони: 1) перша зона (інтенсивність 

вимірювання 1350(кВт год) / (м
2
рік)) включає області: південь 

Одеської і ПР Крим; 2) друга зона (1250(кВт год) / (м
2
рік)): 

Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Кіровоградська, Луганська, 

Миколаївська, Одеська, Херсонська; 3) третя зона (1150(кВт год) / 

(м
2
рік)): Київська, Житомирська, Вінницька, Волинська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, Харківська, 

Хмельницька; 4) четверта зона (100(кВт год) / (м
2
рік)) включає: Івано – 

Франківську, Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Чернівецьку 

області. В цілому територія України відноситься до зон зі середньою 

інтенсивністю сонячного випромінювання.  
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Сонячна енергетика в Україні є найменш розвиненим  видом 

енергії. Перспективи сонячної енергії в Україні для широкого 

впровадження енергетичних геліосистем є досить високі, сонячне 

випромінювання, як відомо, складає 3500…5200 МДЖ/м
2
 за рік. 

Сезонний період для активного використання сонячної енергії в 

північних регіонах України триває з квітня місяця по вересень 

включно, в південних регіонах – з березня по жовтень. Річний 

технічно-досяжний енергетичний потенціал сонячної енергії є 

еквівалентним 6 млн т у.п., що дозволяє зекономити до 5 млрд м
3
 

природного газу. 

 

Д. Червеняк 

 

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

 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ В УКРАЇНІ 

ТА КРАЇНАХ ЄС 

 

Вода вважається колискою життя, без неї неможливе 

біологічне існування всіх живих організмів, тому що вона є учасником 

всіх біологічних процесів, що відбуваються у живій природі. 

Вода хоч і покриває 70,9 % поверхні Землі, але кількість 

питної води становить тільки 2,5 % від її загальної кількості. 

На даний час, користуватись прісною водою може лише 89% 

населення Землі, оскільки інші 11% не мають доступу до неї. Багато 

мешканців Землі змушені користуватись забрудненими водами. 

Експерти вказують на те, що питна вода нерівномірно 

розподілена по материках. Наприклад, у Азії проживає 60 % населення 

планети, проте воно має доступ лише до третини водних ресурсів. Але 

найбільшу нестачу питної води відчують Індія та Китай, у яких 

проживає по 1,3 млрд. людей. 

У країнах Західної Європи водозабезпечення на душу 

становить 100-300 л на добу, в Україні в середньому – 250 л на добу, а 

в містах Київ, Одеса, Луганськ, Запоріжжя – 450-500 л на добу. 

Зараз Україна входить у трійку найменш забезпечених водою 

країн Європи, після Португалії та Греції. 

На даний час поверхневі прісні води, які є основним 

постачальником питних вод для міст України, є настільки 

забрудненими, що навіть після чисельних очищень питними їх назвати 

важко. 
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Хімічні речовини потрапляють у воду або з джерела 

водопостачання, або під час транспортування води до споживача. З 

джерел водопостачання у воду зараз потрапляють не тільки природні, 

але і деякі штучні речовини, що пов'язано зі зростанням 

антропогенного навантаження на водоносні горизонти. 

Також у питну воду забруднюють багато добрив та 

пестицидів, що використовують на полях. 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 категоріях незахищених і не можуть 

бути джерелом господарсько-питного водопостачання. 

За статистикою, найкраще забезпечені питною водою 

Волинська, Чернігівська, Сумська області, а також північні території 

Київської та Полтавської областей. У промислово розвинених 

областях Донбасу та Придніпров'я якість питних вод останнім часом 

значно погіршилася. Але найбільш сумна ситуація складається у 

степовому Криму, у якому і до анексії забруднення підземних вод 

фіксувалося на більш ніж 30% усієї його площі. 

 Згідно з аналітичними даними Інформаційної кампанії 

«Stronger Together», кращі показники в ЄС з очищення питної води 

демонструють Німеччина і Франція. 

Якість питної води у Німеччині відмінне, а якісне поводження 

з відпрацьованою водою повсюдне. Наприклад, до жителів Берліна 

питна вода потрапляє майже з 700 свердловин. В процесі очищення 

хлор не застосовується. Контроль якості дуже жорсткий, навіть 

більший, ніж до бутильованої води. Є спеціальний сайт, де після 

введення свого поштового індексу, кожен німець може дізнатися все 

про стан води, яку він споживає. На очисних станціях вода 

збагачується киснем, що дозволяє абсорбувати з неї залізо і марганець 

за допомогою реагентів. Потім вода проходить через фільтри з піску. 

 Якість питної води в нашій країні має комплексні проблеми. 

Зношені водопровідні, насосні станції і очисні споруди, застарілі 

технологічні процеси і недбале ставлення до очищення вод після 

використання з боку місцевого самоврядування та підприємств різного 

рівня, є причиною поганої якості питної води. Крім цього, в ході 

транспортування втрачається близько 25% води. 

Програма забезпечення населення України якісною питною 

водою також має передбачати розробку і впровадження 
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індивідуальних і колективних водоочисних пристроїв,створення 

комплексів і міні-заводів з виробництва бутильованої питної води й 

низки інших. Необхідні розробки й впровадження альтернативних 

хлоруванню технологій очищення і знезаражування природних вод з 

безпечнішим ефектом. 

 

С. Щавінська 

 

 Науковий керівник –к.т.н. доц. Я.М. Захарко 

 

МОНІТОРИНГ СТАНУ ҐРУНТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Львівська область відзначається значною різноманітністю 

природних умов, зумовлених її географічним положенням, 

геологічною будовою, рельєфом, кліматом, гідрологією, рослинним 

покривом, характеризується добре розвиненим сільським 

господарством. Землеробством і тваринництвом на її території людина 

займається упродовж багатьох століть. Це зумовлено сприятливими 

кліматичними і ґрунтовими умовами регіону, зокрема, наявністю 

високопродуктивних чорноземів типових і опідзолених, темно-сірих 

опідзолених, сірих лісових, дерново-карбонатних, лучно-чорноземних 

ґрунтів. 

 Львівська область характеризується значним ступенем 

сільськогосподарського освоєння. За даними державної статистичної 

звітності з кількісного обліку земель, станом на 1 січня 2012 р., площа 

сільськогосподарських угідь становить 1 265 055,8 га, тобто 57,9 % від 

площі області. Під ріллею зайнято 796 052,9 га, що становить 36,5 % 

від загальної площі області та 62,9 % від площі сільськогосподарських 

угідь. Під перелогами в області зайнято 714,7 га, багаторічними 

насадженнями 23 042,6 га, сіножатями 187 624,7 га, пасовищами 257 

620,8 га. Ліси та інші лісовкриті площі становлять 694 472,4 га. Отже, 

аналіз структури земельних ресурсів Львівської області свідчить про 

високий антропогенний пресинг на ґрунтовий покрив. За результатами 

досліджень, площа непридатних орних ґрунтів для вирощування 

районованих сільськогосподарських культур (озимі пшениця і жито, 

ячмінь, овес, картопля, льон, цукрові буряки, кукурудза) становить від 

32 632 до 136 778 га, залежно від культури, що становить 4,52 – 

19,21 % від площі ріллі області. Ще від 74 220 до 232 670 га ріллі або 

10,38–32,52%характеризуються низькою придатністю для 

вирощування сільськогосподарських культур. Площі ґрунтів, 

придатних для вирощування просапних і технічних культур, 
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коливається від 77 105 до 212 164 га, що становить 10,87–29,66 % від 

площі ріллі. Зернові культури рекомендують вирощувати на площі 511 

873–568 453 га , залежно від виду культур, що коливається в межах 

71,55–79,46 % від загальної площі ріллі. 

За даними ґрунтових обстежень 1957–1961 рр., на Львівщині 

простежується 94 тис. га еродованих орних ґрунтів. Станом на 

01.01.2012 р. площа еродованої ріллі становить вже 220,2 тис. га, 

тобто, збільшилась на 234,3 %. Площа еродованих ґрунтів 

сільськогосподарських угідь зросла з 121 тис. га до 270, 21 тис. га, 

тобто, збільшилась 223,3%.При дослідженні площ еродованих ґрунтів 

у межах природно-сільськогосподарських районів(ПСГР), 

встановлено, що найбільша частка еродованих ґрунтів орних земель у 

Перемишлянському (32,7 %), Сокальському (36,1 %), Радехівському 

(29,1 %), Городоцькому (28,5 % від площі сільськогосподарських 

угідь) ПСГР, найменші площі еродованих ґрунтів у Камʼянко-

Бузькому (6,2 %)і Самбірсько-Жидачівському (2,7 %) ПСГР. Кормові 

угіддя найбільше еродовані в Турківському ПСГР – 42,5%. 

Зазначимо, що на території Львівщини є 143,1 тис. га 

чорноземних ґрунтів, з яких розорюють 134,9 тис. га. Також у нашій 

області є особливо цінні ґрунти, їхня площа невелика – 92 тис. га, що 

становить 12,7 % від загальної площі ріллі області. Поширені особливо 

цінні ґрунти головно в Городоцькому, Золочівському і 

Перемишлянському природно-сільськогосподарських районах (ПСГР), 

найменші їхні площі у Дрогобицькому, Турківському та 

Борщовицькому ПСГР. Деградаційні процеси та науково 

необґрунтовані системи вирощування сільськогосподарських культур 

призвели до зниження їхньої врожайності. За даними бюлетеня 

―Екологія Львівщини 2009‖, площа посівів сільськогосподарських 

культур у 2009 р. становила 551,6 тис. га, з них сільськогосподарські 

підприємства засіяли 234,5 тис. га або 42,5 % від загальної площі 

посіву, господарства населення – 317,1 тис. га або 57,5 %. Загалом 

простежується тенденція до зниження врожайності зернових культур, 

кукурудзи на зерно, цукрових буряків, картоплі, овочів у 2009 р. 

порівняно з 2008 р. 

Отже, тривале та не завжди науково обґрунтоване 

використання ґрунтів Львівської області спричинило низку проблем 

виробничого та ґрунтоохоронного характеру. В області часто 

ігнорують використання ґрунтів за класами придатності для 

вирощування  сільськогосподарських культур, не дотримуються 

структури сівозмін і ґрунтоощадних технологій, практикують 

монокультуру з посівами ґрунтовиснажних рослин, зокрема ріпаку. У 
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ґрунтах сільськогосподарських угідь набули розвитку деградаційні 

процеси, що негативно позначається на агроекологічному стані ґрунтів 

і довкілля загалом. 

 

О. Ядчишин 

 

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

 

МОНІТОРИНГ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МІСТА ЛЬВОВА 

 

Бiльшicть бaceйнiв рiчoк i вoдoймищ нe мoжнa ввaжaти 

eкoлoгiчнo бeзпeчними. У дeякиx мicтax i нaвiть oкрeмиx рeгioнаx 

вiдxилeння в якocтi вoди вiд нoрми cягaє 70–80%. Прoблeмa 

eкoлoгiчнoгo cтaнy вoдниx oб‘єктiв є aктyaльнoю для вcix вoдниx 

бaceйнiв Укрaїни. Поверхневі води на даний час продовжують 

належати до числа забруднених природних ресурсів. 

За даними хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне 

управління» на 34-х водних об′єктах з 35-ти виявлені перевищення 

гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин. 

Наднормативні концентрації спостерігались по таких показниках: 

залізо загальне, азот амонійний та аміак, фосфати, завислі речовини, 

сухий залишок, ХСК та БСК5. Не виявлено перевищень ГДК у каскаді 

декоративних ставків (середній), вул. Вахнянина, 29 (лісопарк 

«Погулянка»). Перевищення ГДК лише по одному компоненту 

спостерігалось на одній водоймі: став по вул. Вахнянина, 29 (палац 

творчості дітей та юнацтва Галичини). Найбільші забруднення 

(перевищення п′яти і більше компонентів) спостерігались на 5-ти 

водних об‘єктах: потік «Білогорський», вул. Широка (в'їзд у с. 

Білогорща), став, вул. Хортицька, 35 (Сихівський р-н), потік 

«Водяний», вул. Авіаційна, 7 (Залізничний р-н), потік «Скнилівок», с. 

Скнилів та став (середня водойма), вул. Богданівська — вул. Пластова 

(Личаківський р-н). 

Оцінка результатів аналізів у третьому кварталі, в порівнянні 

з другим, вказує на зменшення кількості водойм з перевищеннями 

п′яти і більше компонентів. Зі зниженням температури повітря, 

знижуються показники перевищень ГДК хімічних компонентів, які 

пов‘язані з цвітінням водойм та загниванням рослинності. На 

екологічний стан поверхневих вод впливають різноманітні фактори, 

які тісно пов‘язані, а саме: забруднення грунтів, атмосфери, зміна 

ландшафтної структури та техногенне перевантаження території, 

неефективна робота каналізаційно-очисних споруд. На жаль, 
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спостерігається також постійний вплив забруднення та засмічення  

твердими побутовими відходами». 

Монiторинг якостi води поверхневих водойм свiдчить про те, що 

їхнiй екологiчний стан практично не покращується. 

 

С. Стусь  

 

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

 

ОЧИЩЕННЯ ВОД КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ВІД 

ЦІАНОБАКТЕРІЙ З ПОДАЛЬШИМ ОТРИМАННЯМ БІОГАЗУ 

 

Проблема евтрофікації води є надзвичайно важливою на 

сьогоднішній день. Кожного року велика площа водойм цвіте, в 

результаті даного процесу гине багато живих організмів, які мешкають 

в цих водоймах. Таке явище, як цвітіння води, виникає через масовий 

розвиток ціанобактерій, тобто синьо-зелених водоростей. Дана 

проблема спостерігається на всіх водоймах України та і за її межами. 

Не виключенням є і басейн річки Дніпро. Від стану і якості води 

Дніпра, залежить здоров‘я великої кількості людей та тварин.  

Процес евтрофікації на водосховищах Дніпра відбувається вже 

не тільки влітку, але і наприкінці весни. Сильний природний механізм 

самоочищення річки перестав працювати, внаслідок активної 

діяльності людини. Водорості, інтенсивно розростаються, все більше 

поглинають кисень і призводять до того, що риба починає задихатися, 

а води ріки все більше забрудняться. 

Для подолання цієї проблеми існують різноманітні методи для 

зниження інтенсивності даного процесу, який так згубно діє на 

водойму і на живі організми в ній. На нашу думку найбільш 

економічно вигідним та простим методом для видалення ціанобактерій 

є механічний метод а саме метод переливу.  

Цей метод базується на установці решіток для влову водоростей 

на дамбі, де переливається вода. Він є найбільш економічним і не 

потребує додаткових витрат на різноманітні реагенти, як, наприклад, у 

хімічному чи біологічному методах. В подальшому можна  

використовувати дану біомасу для одержання біогазу. 

Отриманий біогаз з ціанобактерій ми зможемо використовувати 

для найрізноманітніших цілей. Енергія, отримана від переробки 

біогазу, застосовується в самих різних галузях виробництва і просто в 

побуті звичайних громадян. На ньому здатні функціонувати 

газоспалюючі пристрої, які виробляють енергію. В наслідок ця енергія 
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застосовується в опаленні, освітленні, постачанні різних 

кормоприготувальних цехів в сільському господарстві. Крім усього 

перерахованого вище біогаз задіяний для повноцінної діяльності 

водонагрівальних приладів, газових колонок, а також двигунів 

внутрішнього згоряння. 

Отже, водорості є не тільки джерелом забруднення але і 

перспективним видом сировини для одержання біогазу. Вони дуже 

швидко розмножуються і для цього процесу потрібне лише сонячне 

світло, вода і СО2.  

 

П. Остап’юк  

 

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

 

ПОРІВНЯННЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В 

УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 

Розвиток екологічної свідомості різний у кожній країні. Він 

залежить від розвиненості держави, культури, історичних аспектів, 

рівня свідомості громадян та ін. Поряд із традиційними (релігійною, 

моральною, естетичною, правовою, політичною), виділяють також 

таку сучасну форму, як екологічна свідомість. Поняття екологічної 

свідомості не має чіткого визначення, проте - це рівень свідомості 

громадян певної країни, про екологічні поняття, та наслідки їх 

діяльності. Предметом дослідження екологічної свідомості є людина, 

та її увага в першу чергу до власного здоров'я та глобальності її дій та 

вчинків на навколишнє середовище. На даному етапі розвитку історії, 

кожна країна має свої поняття екологічної свідомості. Так на приклад в 

Україні, цей рівень поки що тільки почав свій розвиток, а в Японії він 

досягнув світових максимумів. Україна щороку робить певні 

нововведення що до сортування сміття, переробки відходів, 

фільтрування викидів та організації проектів "Екологічно чистої 

продукції". Прикладом цього можуть слугувати контейнери для 

розприділення сміття, які були встановлені у всіх корпусах 

Національного університету "Львівська політехніка", також у школах і 

садках. Розприділяючі контейнери також з'явились на теренах усіх 

міст України. Такий підхід дозволяє ще з юного віку зрозуміти, що 

розприділення сміття - це важливо. Утворення ранньої екологічної 

свідомості в світовій і європейській общині відбулася давно, на фоні 

цього українська лише починає своє існування. Беручи до уваги 

прогресивність та уважність сучасної молоді потрібно трішки більше 
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акцентувати їхню увагу на питаннях навколішнього середовища. Один 

з нереалізованих проектів який Ми хотіли запровадити, це 

встановлення невеликих білих білбордів в найзагазованіших частинах 

міста. Після певного періоду часу, кількість пилу який утворився на 

поверхні був ідеальною порожниною для написання таких тверджень 

як: "Це твоє ЧИСТЕ місто" та "Ти цим дихаєш". Це концепт навряд 

зміг би безпосередньо вплинути на всю громадськість, проте сама ідея 

могла б знайти своїх поціновувачів. Такого роду проекти не виходять 

за рамки громадського спокою, такі як протести чи мітинги. 

Поєднання новоутворення екологічної свідомості з маркетингом, ось 

що справді допоможе людям. Прикладом проектів пасивного 

маркетологічного впливу на людину для псевдопокращення стану 

навколишнього середовища може слугувати екологічне маркування 

"Без ГМО". Це маркування немає підтверджень жодними комісіями, 

проте пересічний покупець впевнений, що купуючи цей продукт, він 

допомагає нашій планеті. 

Прикладом екологічного проекту може слугувати недавно 

утворений "I'm Eco". Проект впроваджує використання продукції 

виготовленої виключно з виконанням всіх сучасних екологічних 

вимог(за Європейськими стандартами), та використання цієї продукції 

в різних сферах. Проект хоч і заснований недавно, та вже зібрав велику 

кількість підприємців, та працює майже по всій території України. Він 

почав своє існування в невеликому міст Терополі, був заснований 

одним з провідних бізнесменів міста. В проект активно долучається 

велика кількість молоді на волонтерській основі, а також на основі 

постійних представників проекту, промоутерів та маркетологів. 

Загальноєвропейка концепція екологічної свідомості 

відрізняється від української в першу чергу загальним розумінням 

глобальності питань навколишнього середовища. Європейська людина 

думає в першу чергу не про чистоту власної зони комфорту, а про 

загальну чистоту. Так, на приклад дотримання "Закону(Номер4844)про 

заборону тютюнопаління в громадських та на робочих місцях, 

включаючи приміщення закладів ресторанного господарства" в 

Україні, часто нехтується і не має чітких штрафних нормувань. В той 

ж час, Європейські закони схожого порядку чітко дотримуються 

громадянами. Проте, згідно з дослідженнями видання "Європейська 

правда" рівень екологічної свідомості та загального розуміння проблем 

навколишнього середовища однаковий з Європейським. Опитування 

показали, що українські громадяни чітко розуміють екологічні 

проблеми, та активно (в рамках можливого) стараються їх усунути. "За 

останні шість місяців 43% мешканців України зменшили споживання 
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енергії, 36% - сортували більшу частину сміття для утилізації, 29% - 

почали користуватись екологічно чистішим транспортом та 

відмовились від купівлі одноразових пластикових виробів, 23% - 

зменшили побутове споживання води." - говориться у статті.  

Враховуючи всі дані, що Ми навели можна сформувати 

висновок, що розвиток сучасної екологічної свідомості тільки 

розпочався, проте стрімко прямує вгору. На фоні світової 

громадськості цих заходів Україні недостатньо, тому потрібно вводити 

все новіші і новіші заходи, закони, курси інтенсивів для піднесення 

загальноукраїнської екосвідомості до європейського рівня.  

 

Н. Землянська  

 

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

 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У 

ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ В УКРАЇНІ 

 

Сонце – невичерпне джерело енергії, потенціал якого людству 

ще належить гідно оцінити. Сонячна енергія – це кінетична енергія 

випромінювання, яка утворюється в результаті термоядерних реакцій у 

надрах Сонця. Сонячна енергія є однією з тих альтернатив, 

ігнорування яких у недалекому майбутньому зумовить настання 

катастрофічних наслідків для людства. Сонячна енергетика – 

прогресивний метод отримання різного виду енергії, використовуючи 

сонячне випромінювання. 

Україна розташована у Центрально-Східній Європі, у південно-

східній частині Східноєвропейської рівнини, між 44° і 52° північної 

широти та 22° і 41° східної довготи. За даними метеорологічних 

спостережень за останні десять років, на Україну припадає 100-200 

сонячних днів в році, в залежності від регіону. Сумарна середня річна 

кількість сонячної енергії, яка поступає на поверхню в 1 м
2
, на 

території України знаходиться в межах: в північній частині – від 

1000 кВт год/м
2
, а в південній до 1400 год/м

2
. Таким чином, сонячна 

енергія, що реально надходить за три дні на територію України, 

перевищує енергію сумарного річного споживання електроенергії в 

державі. 

Головними перевагами використання сонячної енергії є: 

екологічна чистота, надійність та можливість довготривалої 

експлуатації, безпека (наявність автоматичного захисту від короткого 

замикання, перегріву, перевантажень приладів, розряджання 
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акумуляторів), простота монтування і розбирання, стійкість до впливу 

природних факторів. 

Проте слід сказати і про деякі її недоліки.  

По-перше, для сонячної енергетики потрібне використання 

великих земельних площ під електростанції. 

По-друге, CEC не працює вночі і недостатньо ефективно 

працює у ранкових і вечірніх сутінках. При цьому пік споживання 

електроенергії припадає саме на вечірні години. Крім того, потужність 

електростанції може стрімко і несподівано коливатися внаслідок змін 

погоди.  

По-третє, сонячні фотоелементи високовартісні. Крім того, 

поверхню фотоелектричних панелей періодично потрібно очищувати 

від пилу та інших забруднень.  

Таким чином, невідкладним кроком у напрямку покращення 

енергетичної ситуації України, зменшення її енергозалежності, а також 

подальшої інтеграції в Європейську співдружність, повинна стати 

усебічна підтримка держави розвитку та впровадження 

альтернативних енергетичних установок у регіонах з найвищими 

показниками економічної доцільності. Цього можливо досягнути 

шляхом виконання наступних дій: 

– удосконалення низки існуючих законодавчих актів щодо 

відновлювальних джерел енергії, які б сприяли підвищенню 

економічної ефективності виробництва альтернативної енергії; 

– розробка інвестиційних проектів з метою залучення 

додаткових вкладень в дану галузь; 

– надання гарантій державою виробникам «чистої» енергії щодо 

її купівлі за фіксованими тарифами; 

– забезпечення рівня енергетичної безпеки України завдяки 

модернізації мережі існуючих енергетичних установок, підвищення 

рівня їх надійності та безперебійності роботи; 

– інформування населення України щодо перспективності 

використання нетрадиційних джерел енергії, необхідності збереження 

довкілля та зменшення викидів парникових газів в атмосферу від 

спалювання традиційних видів палива. 
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ПІДСЕКЦІЯ 

кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності 

 

А. Грицак 

 

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

 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТОКСИЧНИМИ 

ВІДХОДАМИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Проблема забруднення навколишнього природного 

середовища відходами виробництва і споживання є актуальною для 

Львівської області. 

З точки зору екології відходи є важливим місцевим фактором 

забруднення та основними джерелами довготривалої негативної дії на 

довкілля. Низький рівень використання відходів призводить до 

накопичення їх у навколишньому природному середовищі і спричиняє 

його забруднення. Підвищення рівня використання відходів є 

об‘єктивною необхідністю, обов‘язковою умовою екологічної безпеки, 

як підприємства, зокрема, так і оточуючого середовища в цілому. 

Вітчизняна практика визначення небезпечності відходів 

містить елементи всіх трьох зазначених підходів, але вони реалізовані 

лише частково. Поки що ця практика далека від повноти і 

систематичності і відображає відповідні недоліки нормативно- 

методичної бази. 

Єдиною офіційно затвердженою в Україні методикою 

визначення класу небезпечності відходів на підприємствах є 

розрахункова методика, встановлена державними санітарними 

нормами і правилами. Вона стосується лише однієї властивості 

відходів - токсичності і містить недостатньо даних для ідентифікації 

ряду відходів. За ступенем токсичності відходи поділяються на чотири 

класи небезпеки: І клас - надзвичайно небезпечні, II клас - високо 

небезпечні, III клас - помірно небезпечні. IV клас - мало небезпечні. 

Відповідні підходи важко застосувати зокрема до 

комунальних (побутових) відходів, медичних, сільськогосподарських 

тощо. Нечіткість та неоднозначність регламент) ідентифікації 

призводить до значних розходжень в оцінках небезпечності відходів і 

породжує конфліктні ситуації між підприємствами і 

природоохоронними органами. 

В залежності від джерела утворення небезпечні відходи (НВ) 

можна розподілити на: 
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 небезпечні відходи, що створюються і накопичуються в 

режимі регламентного функціонування таких техногенних систем 

сфери гірничо-видобувної, хімічної галузей, виробництва і послуг, що 

використовують сировину або продукцію, яка містить небезпечні, 

зокрема, токсичні компоненти, і в яких виникають проміжні продукти 

або кінцева продукція, що вміщає ці компоненти; 

 непридатні для використання матеріали або продукція, що 

містить токсичні речовини і повинна бути вилучена і видалена зі сфери 

споживання (застарілі пестициди і отрутохімікати, бойові отруйні 

речовини, які підлягають знищенню, непридатні до вжитку ліки та ін.); 

 відходи, головним чином комунальні /побутові/ і змішаного 

промислово- побутового типу, забруднені НВ. Вони виникають у 

випадку, коли в звалища і накопичувані безпечних відходів 

скидаються небезпечні відходи (пестициди, консерванти для деревини, 

барвники, нафтопродукти, розчинники, акумулятори і Т.Д.). 

Комплексна характеристика рівня розвитку окремих районів 

Львівської області оцінюється за єдиною шкалою показників: 

«високий», «середній», «низький». Проведений аналіз потенціалу та 

рівня соціально-економічного розвитку окремих районів Львівської 

області дозволяє розділити їх на декілька типів. 

1 тип. Райони з високим показником потенціалу та високим 

рівнем соціально- економічного та містобудівного розвитку при 

низькому екологічному показнику - м. Львів. 

2 тип. Райони з високим показником потенціалу та середнім 

рівнем соціально- економічного та містобудівного розвитку: 

Дрогобицький, Самбірський, Стрийський та Сокальський райони. 

3 тип. Райони із середнім показником потенціалу та середнім 

рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку: 

Жовківський, Яворівський, Городоцький, Пустомитівський та 

Миколаївський райони. 

4 тип. Райони із середнім показником потенціалу та низьким 

рівнем соціально- економічного та містобудівного розвитку: Кам‘янка-

Буський, Бродівський, Золочівський. Жидачівський, 

Старосамбірський, Турківський, Сколівський та Мостиський райони. 

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з 

обмеженням негативного впливу НВ на довкілля та здоров'я людини, 

можливе тільки на підставі збалансованих програмних заходів, які 

враховують сучасний стан економіки, перспективи соціально- 

економічного розвитку, а також узагальнений вітчизняний та світовий 

досвід вирішення зазначених проблем.  
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Н. Стемпіцький 

 

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

 

МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

На сьогоднішній час інтенсивний розвиток промисловості та 

сільського господарства, нераціональне і неконтрольоване 

використання природних ресурсів, підвищення рівня антропогенного 

навантаження сприяють непередбачувані зміни його геоекологічного 

стану, який в свою чергу, впливає на соціальні та демографічні 

процеси, здоров‘я населення, напругу геоекологічної ситуації.  

Тому сукупність таких проблем призводять до погіршення 

екологічного стану області в цілому, а зокрема, забруднення 

атмосферного повітря і водних ресурсів; погіршення якості ґрунтів; 

порушення стану земель внаслідок ерозійних процесів, а також 

розвиток деструктивних процесів (зсуви, селі, повені, лавини, 

підтоплення). Також, порушення призводять до порушення природних 

ресурсів, втрати біологічного та ландшафтного різноманіття. 

Закарпатська область є унікальною екологічною системою 

заходу України з різноманітним рельєфом та кліматичними умовами, 

що зумовлені вертикальною поясністю та різноманітністю ландшафтів.  

Закарпатська область – одна з наймолодших областей 

України. Як адміністративно-територіальна одиниця вона утворена і 

входить до її складу з 22 січня 1946 року. За територіально-

адміністративним поділом включає 13 районів, 5 міст обласного 

підпорядкування, 11 міських, 19 селищних та 307 сільських рад. 

Обласний центр - м. Ужгород. Площа області становить 12,8 тис.км2 

(2,1% території України).  

Актуальність даної роботи полягає в тому, що на Закарпатті, 

за рахунок поєднання вдалого географічного положення, особливих 

кліматичних факторів та топографічних умов, сформувалися унікальні 

природні умови не тільки для України, але і для Європи в цілому. 

Тому дана територія потребує детального аналізу геоекологічного 

стану основних компонентів довкілля, вивчення основних екологічних 

проблем та подання пропозицій щодо їх вирішення. 

Метою роботи є аналіз та оцінка геоекологічного стану 

компонентів довкілля Закарпатської області та дослідженню напрямків 

його оптимізації. 

Об‘єкт дослідження – компоненти довкілля, земельні і лісові 

ресурси Закарпатської області. 
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Предмет дослідження: геоекологічний стану компонентів 

навколишнього природного середовища. 

Для виконання основної мети дослідження необхідно 

провести : 

• збір та систематизація фондових, статистичних, 

картографічних матеріалів, літературних та інтернет джерел, що 

стосуються якісних та кількісних характеристик компонентів 

навколишнього природного середовища та антропогенного впливу на 

них; 

• широкий аналіз природних передумов формування 

геоекологічної ситуації в Закарпатській області;  

• аналіз стану забруднення атмосферного повітря; 

• характеристика використання водних ресурсів; 

• аналіз структури земельного фонду та екологічне забруднення 

ґрунтів; 

• аналіз стану використання та забруднення лісових ресурсів; 

• дослідити поводження з відходами І - ІV класів небезпеки та 

твердими побутовими відходами та поводження з непридатними та 

забороненими до використання пестицидами та отрутохімікатами; 

• аналіз територіальних геоекологічних проблем області; 

• характеристика та аналіз основних шляхів оптимізації 

природокористування та покращення геоекологічного стану у області. 

Закарпатська область розташована в центрі Європи між 

чотирма країнами Центральної Європи (Польщею, Словаччиною, 

Угорщиною і Румунією) та двома областями України (Львівською та 

Івано-Франківською) і займає площу 12,8 тис.км
2
 . Область 

розташована на південно-західних схилах Українських Карпат (біля 

80% області займають гори) і на прилеглій до них Закарпатській 

низовині, яка є частиною Середньодунайської низовини. Гірська 

частина області включає три групи асиметричних хребтів, прорізаних 

численними долинами гірських річок. 

Однією з основних небезпек даного регіону стосовно 

техногенного навантаження є забруднення водних об‘єктів. 

Аналіз отриманих даних показав, що в основному джерела 

забруднення води зосереджені в рівнинній частині області по 

відношенню до гірської. В основному викидають забруднені води в 

річки Уж та Тиса. 

Найбільшим забруднювачем скинутих зворотних вод так і 

забруднюючих речовин являється ВУВКГ м. Ужгород; ТОВ 

«Водоканал Карпатвіз»; ММКП Мукачівводоканал; МКП ЖКГ Тиса, 

м.Чоп; ВУЖКГ, м. Виноградів.   
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Р. Кравців 

  

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

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 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. 

Експертні оцінки стану довкілля свідчать про необхідність 

застосування інформаційно-аналітичних технологій в управління, 

моделювання і проектування екологічної безпеки Стебницького ГПР.  

Актуальність розроблення системи моніторингу 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 системи 

моніторингу 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.  

Виклад ocнoвнoгo мaтeрiaлу i обґрунтування oтримaних 

рeзультaтiв дocлiджeнь 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 
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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 

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, що викличе пошкодження будівель в 

містах Стебник, Трускавець та Дрогобич, руйнування хвостосховища.  

Стебницьке хвостосховище призначене для нагромадження і 

зберігання величезної кількості відходів виробництва калійно-

магнієвого концентрату. У хвостосховищі накопичено 11,2 млн м³ 

відходів у вигляді шламів – «хвостів», стійких тонкодисперсних 

суспензій. Основними їх компонентами є соляні розсоли, галітові та 

шламові тверді відходи, які утворюються в результаті переробки 

калійної руди. Кількість відходів виробництва калійних солей на 

Стебницькому державному гірничо-хімічному підприємстві  (ДГХП) 

"Полімінерал" досягла понад 25 млн. 478 тис. тон (з них 4 млн. 162 

тис. тон становить рідка фаза).  

Висновки і перспективи подальших досліджень 

передбачають розробку конструктивних заходів забезпечення 

екологічної безпеки Стебницького ГПР. Доцільне розроблення 

системи моніторингу карстопровальних і зсувонебезпечних процесів. 

Завданням системи моніторингу є отримання оперативної просторово-

часової інформації про карстопровальні і зсувонебезпечні процеси для 

попередження надзвичайних ситуацій, оцінки масштабів і наслідків.  
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С. Жалівців 

  

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

 

МОНІТОРИНГ ГІДРОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ЛЬВІВЩИНИ 

 

Екологічна безпека поверхневих вод Львівщини 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, їх недодержання.  

Актуальність досліджень обумовлена екологічними та 

експлуатаційними проблемами у мережі КОС, які потрібно вирішити 

якомога швидше. Скид недостатньо очищених стічних вод з очисних 

споруд здійснюється в басейни транскордонних річок (Сян, Західний 

Буг) та Дністра. Поверхневі води на даний час належать до числа 

забруднених природних ресурсів. Тому аналіз ефективності 

каналізаційних очисних споруд для приведення у відповідність якості 

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

вимог Європейського союзу є актуальним.  

Аналіз досліджень з еколого-технологічних проблем 

моніторингу водопостачання та водовідведення свідчить про 

недостатність застосування інформаційно-аналітичних методів і 

технологій моніторингу забруднення поверхневих вод, обумовлених 

неефективністю водоочисних споруд внаслідок фізичного та 

морального зносу, відсутністю коштів на ремонт і реконструкцію.  

Мета i завдання полягає в обґрунтуванні необхідності 

реконструкції водоочисних споруд та впровадженні водоохоронних 

заходів для зменшення забруднення поверхневих вод Львівщини.  

Методи дослідження ґрунтуються на інформаційних 

технологіях системного аналізу впливу водопровідно-каналізаційних 

господарств на екологічний стан об‘єктів гідрологічної мережі.  

Виклад основного матеріалу i обґрунтування отриманих 

результатів дослідження стосуються комплексного використання 

сучасних інформаційно-аналітичних методів гідроекологічного 

моніторингу та впровадження сучасних водоочисних технологій.  

Якісний стан поверхневих вод та його оцінку потрібно 

враховувати при водопостачанні, меліорації, комунальному, 

сільському та рибному господарстві, виробництві промислової 

продукції, рекреації, санаторно-курортному розвитку тощо. Сьогодні 
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відчувається потреба в довідково-інформаційних матеріалах якісного 

стану поверхневих вод для природоохоронних і водогосподарських 

організацій, інших відомств з питань охорони та раціонального 

використання і відтворення водних ресурсів.  

Спостереження за якістю поверхневих вод та ефективністю 

роботи водоочисних споруд проводять Львівське обласне управління 

водних ресурсів, Головне управління Державної санітарно-

епідеміологічної служби та Державна екологічна інспекція.  

Результати аналізу статистичної звітності фіксують найбільшу 

кількість перевищень граничнодопустимих концентрацій окремих 

гідроекологічних параметрів у басейнах Західного Бугу та Дністра. 

Внаслідок тривалої експлуатації без необхідного поточного ремонту 

систем водопостачання і каналізації районні водопровідно-

каналізаційні господарства знаходяться в незадовільному технічному 

стані, який щодня погіршується, частина з них в аварійному стані.  

Головні джерела забруднення поверхневих вод – комунальне 

господарство, підприємства якого скидають 80% загальних стоків, 

промисловість – 10,6%, сільське господарство – 8,7%. Серед основних 

забруднюючих речовин, що потрапляють із стоками у річку – азот 

амонійний, залізо загальне, фосфати, нітрати, феноли, завислі 

речовини, розчинені солі, важкі метали, СПАР, нафтопродукти.  

Районні КОС хоч і знаходяться в робочому стані, але 

потребують модернізації обладнання енергоощадними агрегатами. Для 

якісної очистки стічних вод потрібна реконструкція КОС, згідно вимог 

ЄС та закордонного досвіду. Доцільне впровадження технологій 

отримання біогазу з осаду стічних вод, виробництва добрив.  

Висновки і перспективи подальших досліджень передбачають 

створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу 

поверхневих вод. Споруди і обладнання районних КОС потребують 

реконструкції, яка включає: виконання робочого проекту, робочих і 

виконавчих креслень, включаючи електричні схеми встановлюваних 

систем; будівельні роботи; постачання, встановлення, пускові і 

налагоджувальні роботи; введення в експлуатацію нового обладнання, 

приладів, контрольно-вимірювальної апаратури; навчання операторів.  

Важливі також заходи щодо покращення структури земель 

басейнів річок – збільшення лісистості, дотримання санітарно-

захисних смуг вздовж водних об‘єктів, рекультивація порушених 

земель, збільшення площ природо-заповідного фонду. Лише 

комплексна система природоохоронних заходів дозволить забезпечити 

екологічну безпеку поверхневих вод Львівщини.  
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А. Журавльова  

 

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

 

ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ПАРАМЕТРИ РОСЛИННОСТІ 

УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА  

 

В ХХ столітті у Львові створювались та вдосконалювались 

ботанічні сади, етнографічні та спортивні парки, лісо- та гідропарки. 

Були сформовані комплексні зелені зони міста, які об‘єднувати міську 

і заміську зелень в єдине архітектурно-планувальне і еколого-

оздоровче ціле. На їх території чимало еколого-пізнавальних стежок, 

пам‘яток неживої і живої природи. Вся міська і заміська зелень, 

об‘єднана алейними посадками проспектів і вулиць творить природний 

каркас міської екосистеми – запоруки екологічної стабілізації 

урбанізованого середовища.  

Актуальність теоретичних і прикладних досліджень міського 

середовища обумовлена необхідністю комплексного моніторингу 

урбанізованого середовища. Зелені насадження влітку осаджують 50% 

пилу, а взимку, у безлистяний період – 37%. Це стосується і 

газозахисної ролі зелених насаджень: одне дерево за вегетаційний 

період поглинає близько 3,0-4,0 г SO2. У складних екологічних умовах 

знаходяться міські сквери та вуличні насадження, створені на штучних 

ґрунтах. Тому діагностика стану рослин, охорона і підвищення 

життєдіяльності зелених насаджень – актуальна задача екологічної 

гармонізації середовища.  

Мета роботи: діагностика фізіологічного стану деревних 

рослинних організмів та їх адаптивну здатність до комплексного 

урбогенного навантаження міського середовища.  

Об'єктом порівняльних досліджень вибрані ялина колюча та 

ялина колюча (форма голуба), як одні із суттєвих елементів естетичної 

цінності паркових культурфітоценозів м. Львова. Хвоя відбиралась з 

чотирьох еколого-фітоценотичних поясів (ЕФП), які розрізняються за 

ступенем впливу урбанізації на рослинність.  

Методи дослідження ґрунтуються на інформаційно-

аналітичних технологіях флуоресцентного експрес-тестування. 

Активність фотосинтетичного апарату хвої досліджувалась методом 

фотоіндукованої флуоресценції хлорофілу (ФХ).  

Результати досліджень кінетики індукційних переходів 

флуоресценції хлорофілу (ФХ) показали, що початкове наростання 

інтенсивності флуоресценції відмінне для дерев, взятих в різних 



74 
 

урбогенних умовах. Найбільший індукційний максимум (рис.1) 

спостерігається у зразках рослин, взятих з приміського лісу, що зазнає 

мінімального урбанізаційного впливу. Найменший – з вуличної 

посадки, що зазнає максимального антропогенного навантаження. 

Зниження максимуму індукції ФХ вказує на зміни активності донорної 

частини фотосистеми 2.  

 
Рис. 1. Кінетика фотоіндукованої флуоресценції хвої ялини 

колючої в еколого-фітоценточних поясах м.Львова. На вставці – 

значення індексу життєвості рослин. 

Характер спаду інтенсивності ФХ дає можливість оцінити 

функціонування фотосинтетичного апарату шляхом визначення 

індексу життєвості – Rfd. У вуличних посадках індекс життєвості 

зменшується в 2 рази, в порівнянні з контрольними.  

Висновки і перспективи подальших досліджень передбачають 

створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу 

урбанізованого середовища. Флуоресцентні характеристик 

фітоелементів забезпечують кореляційний синтез графоаналітичної 

інформації, що є необхідним при створенні інформаційно-

діагностичних систем, та реалізації комплексного моніторингу 

екосистем.  
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М. Плавайка 

 

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

 

МОДЕЛЮВАННЯ КОМФОРТНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 

(МОДЕЛЬ ГАГГЕ) 

 

Для моделювання комфортного теплового стану людини у 

різних умовах навколишнього середовища використовувалися різні 

моделі тіла людини. Одна із перших моделей тіла людини описана  

Гагге у 70-х роках минулого століття. Дана модель описує тіло людини 

як двошарову модель. Температура кожного шару приймається 

рівномірною по об'єму. Він запропонував такі диференціальні 

рівняння для опису даних шарів: 

ядро 

               (           )(       )        
    

  
 (1) 

шкіра 

(           )(       )                   
    

  
  (2) 

де M - швидкість метаболізму, що виробляється людиною,  

Mshiv- збільшення обміну речовин при тремтінні,  

W -виконана робота, qres- витрата тепла диханням, 

    ,    - відповідно температура шкіри та ядра, 
    ,    - відповідно маса шкіри та ядра, 

    ,     - відповідно питома теплота шкіри та ядра, 

 (           )(       )-  теплопровідність між ядром і шкірою,   

      
    

  
-  швидкість зберігання тепла в ядрі,  

qdry- втрата тепла через шкіру,  

qevap - втрати тепла випаровуванням шкірою,  

       
    

  
-  швидкість зберігання тепла в шкірі. 

Дихання моделюється як теплопровідність через шкіру, але не 

враховується масоперенос. Модель Гагге відображає вплив зміни 

навколишнього середовища на організм людини і не враховує 

зворотного зв'язку організму людини у відповідь за рахунок неповного 

моделювання системи кровообігу та дихання. 

Модель Гагге описує перехідний процес для температури тіла в  

умовах однорідного середовища. Для досить великого проміжку часу 

стан шкіри та ядра стають стійкими, а температура кожної частини 

залишається постійною. 
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І. Янчук 

 

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

 

МОДЕЛЮВАННЯ КОМФОРТНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 

(МОДЕЛЬ СТОЛВЕЙКА) 

 

Одна з найвідоміших моделей, які описують тепловий стан 

людини є теплова модель Столвейка, яка є продовженням розвитку 

моделі Гагге. Згідно цієї моделі тіло людини розділено на шість 

геометрично різних сегментів: голова, тулуб, верхні та нижні кінцівки. 

Кожна частина тіла представлена такими шарами: ядро, м'язи, жир та 

шкіра. Центральний басейн крові об'єднує всі шість сегментів разом.  

Кожен з двадцяти п‘яти компонентів представлений рівнянням 

теплового балансу, яке враховує теплообмін між сусідніми щарами, 

метаболізм, конвективний теплообмін з центральним басейном крові, 

втрати тепла у навколишнє середовище.  

У моделі Харді-Столвейка голова тіла людини представлена 

сферою, а тулуб та кінцівки - представлені циліндрами. Модель 

Столвіка здатна розрахувати просторовий розподіл температури в 

окремих елементах тіла; пов‘язує ці окремі елементи через кровотік в 

артеріях, венах, і, таким чином, пропонує покращене представлення 

системи кровообігу і його вплив на розподіл тепла всередині тіла. 

Вводячи такі удосконалення, Столвейк описав загальну теплову 

реакцію організму, а також місцеві реакції в різних умовах 

навколишнього середовища та фізичної активності. 

У цій моделі, як і в моделі Гагге, температура кожного вузла 

приймається однорідною по всьому об'єму вузла і поширюється 

тільктрадіально між шарами, а швидкість кровотоку залежить від 

температури вузла. Однак це припущення не дає можливості 

враховувати відповідь організму на зміну навколишнього середовища. 

Модель добре працює в умовах високої температури, але обмежено діє 

в холодних умовах.  

Сусідні вузли здійснюють теплообмін теплопровідністю, а з 

центральним басейном крові – тепловою конвекцією. Диференціальні 

рівняння записуються для кожного із 25 вузлів.  

Модель Столвейка є кращою за модель Гагге, тому що вона 

обчислює радіальний розподіл температури в кожній частині тіла, а за 

рахунок включення у модель басейну крові враховується ефект 

конвекції через кров'яні судини. 
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Я. Кіщак  

 

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

 

АНАЛІЗ ПРОГРАМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 

 

Тверді побутові відходи (ТПВ) утворюються в процесі 

життєдіяльності людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, 

полімерні матеріали тощо). Особливістю ТПВ є те, що вони є 

змішаними, тобто сумішшю компонентів. Змішування ТПВ 

відбувається на стадії їхнього утворення, зберігання, перевезення та 

захоронення. Це призводить до утворення шкідливих хімічних сполук, 

які забруднюють повітря та грунтові води. 

Протягом останнього десятиріччя в Україні продовжується 

прогресуюче накопичення відходів. Зокрема щорічно на Львівщині 

утворюється понад 650 тис. ТВП. Розрив між прогресуючим 

накопиченням відходів і заходами, спрямованими на запобігання 

їхньому утворенню, розширення утилізації, знешкодження та 

видалення, загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й 

загостренням соціальної ситуації загалом. Звідси випливає 

необхідність подальшого вдосконалення та розвитку з урахуванням 

вітчизняного та світового досвіду всієї правової, нормативно-

методичної та техніко-економічної системи поводження з відходами. 

Проблеми у сфері поводження з побутовими відходами потребують 

невідкладного вирішення за умови фінансування заходів на місцевому 

та державному рівнях. 

У 2017 році Львівською обласною державною адміністрацією та 

Львівською обласною радою прийнята  стратегія управління відходами 

у Львівській області до 2030 року (Стратегія), яка ґрунтується на 

принципі ієрархії управління відходами.  Основою Стратегії є система 

комплексного управління побутовими відходами.  

Комплексне управління відходами – це стратегічний підхід до 

управління ТПВ, який охоплює їхнє утворення, розділення, 

транспортування, сортування, оброблення, утилізацію та видалення з 

акцентом на досягненні максимальної ефективності використання 

ресурсів. 

Львівська міська громадська організація «Спілка консультантів 

«Експерт-група»» пропонує обласну програму поводження з ТПВ, яка 

ґрунтується на принципах публічності, відкритості та громадської 

експертизи. 
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Програма зорієнтована на досягнення двох глобальних цілей: 

 створення умов для переходу від захоронення на полігонах ТПВ до 

системно-промислової обробки таких відходів з виділенням з їхнього 

складу значної кількості вторинної сировини для подальшого 

використання та залучення до кругообігу у виробничих та 

технологічних процесах; 

 формування культури поводження з ТПВ, зменшення негативних 

впливів на біогеоценози Львівщини та прилеглих територій, створення 

безпечних умов для проживання та життєдіяльності населення. 

З метою реалізації єдиної тарифної політики та мінімізації 

негативних впливів на навколишнє природне середовище 

пропонується кластерний підхід. 

Програма передбачає реалізацію таких заходів: 

 створення в межах Львівської області чотирьох кластерів, 

запровадження розділеного збору, двоетапного вивезення ТПВ, 

будівництва сміттєпереробних заводів та полігонів ТПВ в кожному з 

кластерів; 

 припинення операційної експлуатації полігону ТПВ «Збиранка», 

утилізацію несанкціонованих звалищ ТПВ; 

 створення оптимальної господарської економічно-правової моделі 

щодо поводження з ТПВ; 

 створення економічних умов залучення приватних інвестицій, 

формування досконалої моделі публічно-приватного партнерства; 

 запровадження доступу громадськості до інформації та об‘єктів, 

пов‘язаних з поводження з ТПВ. 

Очікувані результати від виконання програми: 

 перехід на повну переробку ТПВ; 

 зменшення не менше ніж на 50% маси і не менше ніж на 70% 

об‘єму ТПВ, які підлягають захороненню; 

 залучення не менше ніж 50% ТПВ у повторний господарський обіг; 

 ліквідація усіх несанкціонованих звалищ ТПВ; 

 створення умов для унеможливлення виникнення нових 

несанкціонованих звалищ ТПВ; 

 покращення санітарно-гігієнічної ситуації у Львівській області; 

 усунення причин, які спонукають до соціальних нестабільності 

стосовно об‘єктів поводження з ТВП. 

Запропонована програма передбачає зменшення обсягу ТПВ, які 

підлягають захороненню, на 20% та збільшення залучення ТПВ у 

повторний господарський обіг також на  20% порівняно із Стратегією. 
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С. Дерень  

 

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

 

СТАТИСТИКА ВИРУБКИ ЛІСІВ В УКРАЇНІ 

 

Ліси України за своїм призначенням і розташуванням 

виконують водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та 

інші функції та забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах. 

Загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн. га, 

з яких 9,6 млн. га вкритих лісовою рослинністю. Букові праліси Карпат 

входять до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО. За останні роки 

лісистість України скоротилася до 15,9%. Наприклад, у 2014 році в 

Україні вирубали 20 млн. кубометрів деревини, а відновили лише 58 

тис. га лісу. Проте Україна програє за показниками експорту лісу 

навіть крихітним країнам Балтії. Ми не є лідерами з експорту лісової 

промисловості за статистикою ООН ні в одному сегменті. Лідерами 

експорту круглого необробленого лісу є Росія (16% ринку) та США 

(9%). Замикає першу десятку експортерів Чехія (4%). В нашій країні 

браконьєри вирубують щонайменше три мільйони кубометрів 

деревини за рік. Це близько 20% від об'єму, що вирубується в Україні.   

Найбільші доходи отримують країни, які не вивозять ліс на 

продаж і на опалення, а які створюють додану вартість. Ці країни 

закривають ринок для експорту необробленої деревини. Безконтрольна 

та хаотична вирубка лісу країні доходів не приносить. Провідним 

експортером дерев‘яних палет є США (28% світового експорту). Вони 

вирубують менше, але постачають готової продукції найбільше. Крім 

того, в десятку провідних експортерів дерев‘яних палет у світі 

потрапили крихітні Латвія (10%) та Естонія (5%). На продажі 

необробленої деревини відмінно навчилася заробляти Канада: у них 

діє ефективна програма відновлення лісів, і експорт кругляка вони 

здійснюють, не знищуючи свою природу. 

В Україні є також приклади успішних реформ. У 2000-му році в 

країні було введено 10% мито на експорт насіння соняшника. Через 17 

років Україна стала світовим лідером в експорті соняшникової олії, 

тому що стало вигідно будувати олійні заводи всередині країни. 

Вважаємо, що аналогічні заходи потрібно вжити щодо експорту 

необробленої деревини 

Потрібно користуватися природними багатствами так, щоб не 

лише запобігати їхньому вичерпуванню, але й не призводити до 

негативного впливу на навколишнє середовище.  
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Науковий керівник – к.т.н., ст. викл. О.Г. Чайка 

 

ВМІСТ НАФТОПРОДУКТІВ У ГРУНТАХ БІЛЯ АЕРОПОРТУ 

МІСТА ЛЬВІВ 

 

Забруднення довкілля нафтопродуктами є актуальною 

проблемою сьогодення, тому постало питання дослідження  

забруднення навколишнього середовища нафтою і нафтопродуктами.  

Одним із чинників такого забруднення є авіаційний транспорт 

та всі процеси, що відбуваються для його обслуговування. З погляду 

на те, що авіаційні транспортні процеси призводять до забруднення 

навколишнього середовища нафтопродуктами, а аеропорт є основним 

джерелом забруднення, було поставлено завдання проведення 

моніторингових досліджень у зоні аеропорту для визначення 

концентрації нафтопродуктів у природних об‘єктах. Поблизу 

аеропортів відбувається також забруднення підземних вод 

нафтопродуктами, переважно, за рахунок утрат рідкого палива під час 

заправки літаків, а також через технічні помилки при його 

транспортуванні та зберіганні. Забруднення ґрунту нафтою на 

територіях, прилеглих до аеропорту, відбувається через аварійні і 

технологічні розливи на поверхню землі, а також потрапляння в грунт 

неочищених або не доочищених нафтовмісних стічних вод.  

Тому нами було поставлене завдання визначення вмісту 

нафтопродуктів у грунтах біля Міжнаро дногоаеропо рту «Львів» імені 

Дани лаГа лицького. Для проведення аналізів, відбиралися проби 

грунту у 8 місцях біля аеропорту на відстані 50 та 100м від санітарно 

захисної зони. Відбір проб з шару ґрунту – до 35 см виконували за 

ДСТУ. Підготовку проб до аналізу проводилося за методом 

«конверта». Методика виконання вимірювань масової частки 

нафтопродуктів у ґрунтових зразках проводились гравіметричним 

методом.  

Аналізуючи результати проведених досліджень можна 

зробити висновок, що на досліджувальній території є перевищення 

вмісту нафтопродуктів, і саме найвище, виявлено в точці №4 - 110 

мг/кг і в точці №5 - 198 мг/кг. Такі концентрації свідчать, що ґрунт у 

зоні аеропорту помірно забруднений нафтопродуктами.  

Отже, для ефективного та екологічно безпечного методу 

очищення ґрунту від нафтового забруднення доцільно 

використовувати біотехнології.  
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Х. Юрків  

 

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

 

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ НГВУ 

«БОРИСЛАВНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА» НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Вступ. Функціонування нафтогазової галузі пов‘язане з такими 

основними екологічними проблемами:  

- при видобутку нафти і газу на великій глибині забруднюються 

підземні води, які впадають у річку, що згубно відбивається на її якості 

та негативно позначається на рибному господарстві - навіть незначні 

домішки нафтопродуктів у водоймах надають рибі неприємного 

присмаку і запаху, а у великій кількості призводять до її загибелі; 

- порушується зовнішній вигляд природних ландшафтів. 

- в результаті інтенсивного видобутку нафти і газу відбувається 

виснаження ресурсів; 

Метою роботи є оцінювання впливу НГВУ «Бориславнафтогаз» 

ПАТ «Укрнафта» на навколишнє середовище. 

Виклад матеріалу. Видобуток нафти методом буріння вперше 

почався на околицях Борислава у 1886 року. НГВУ 

„Бориславнафтогаз‖ здійснює промислову розробку на 10 нафтових 

родовищах. В діючому фонді на 01.01.2017р. знаходиться 537 нафтові, 

17 нагнітальних та 62 дегазаційні свердловини. Видобуток нафти, в 

основному, ведеться механізованим способом і лише 1,9 % свердловин 

експлуатується фонтанним способом. Основний вид продукції - сира 

нафта, що відповідає найкращим світовим зразкам: легка (густина 830-

850 кг/м³ з переходом до середньої) і малосіркова (вміст сірки до 

0,5%), нафтовий (розчинний) газ з переходом до напівжирного. 

Об‘єкти, що на сьогоднішній день знаходяться в прибережній 

захисній смузі, були збудовані до 1983 року та на сьогодні припинили 

видобуток нафти з старих родовищ – Бориславське, Східницьке та 

Стрільбицьке, які експлуатувалися відповідно з 1810 р., 1859 р. та 1881 

р. Свердловини на цих родовищах мають недосконалу конструкцію 

(багатоколонні, нецементовані), низькі дебіти нафти. Проте, 

припинити видобуток нафти з цих родовищ чи ліквідувати такі складні 

нафтогазоносні об‘єкти неможливо, оскільки можуть загостритись 

екологічні проблеми (нафтогазопрояви, збільшення загазованості 

території, вплив на якість мінеральних вод і т.д.). 

Для забезпечення господарсько-побутових та питних потреб 

підприємства (м. Борислав) використовується міський водогін КП 
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«Бориславводоканал». При обстеженні цехів та дільниць підприємства 

виявлені наступні порушення водоохоронного законодавства: 

відсутній контроль за якістю стічних вод після продувки котлів 

водопідготовки; відсутній первинний облік використаної води, яка 

постачається (привозна) до окремих цехів; порушення правил 

експлуатації водогосподарських споруд і пристроїв; нераціональне 

водокористування при роботі насосного обладнання; миття 

технологічного транспорту на необладнаній для цього площадці. 

Підприємство стоїть на державному обліку в галузі охорони 

атмосферного повітря за № 460211 від 04.03.03 року. У 2017 році 

викиди забруднюючих речовин становили 126,797 тонн. Перевищень 

встановлених величин викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря не виявлено. 

При видобуванні нафти та у вторинних процесах на 

підприємстві утворюються відходи виробництва, які відносяться до 1-

4 класів небезпеки. Частина з цих відходів передається іншим 

підприємствам для подальшої переробки та утилізації, а частина 

раніше утворених відходів зберігається в спеціально організованих 

місцях, на території підприємства.  

Моніторинг за станом грунтів в межах впливу об‘єктів 

підприємства здійснюється акредитованою лабораторією науково – 

дослідним і проектним інститутом (НДПІ) ПАТ «Укрнафта». Виявлено 

перевищення вмісту нафтопродуктів в об‘єднаних пробах грунтів в 

1,13-33 рази за їх фоновою концентрацією, що є порушенням вимог 

ст.164 Земельного кодексу України та ст.35 Закону України «Про 

охорону земель». Найбільш забрудненими є такі території: 300 м від 

в‘їзду на територію Верхньомасловецької НЗП на площі 25 м
2
, вміст 

нафтопродуктів у грунтах перевищено у 10 разів; біля резервуарного 

парку НЗП ланка 5 на площі 120 м
2
, перевищення вмісту 

нафтопродуктів у грунтах становило 12,3 рази; біля свердловини №60 

Старий Самбір на площі 175 м
2
, вміст нафтопродуктів у грунтах 

перевищено у 33 рази. 

Висновки. Для зменшення негативного впливу НГВУ 

„Бориславнафтогаз‖ на навколишнє середовище необхідно: 

ліквідувати виявлені забруднення грунтів нафтопродуктами в межах 

впливу об‘єктів підприємства та в подальшому не допускати 

забруднень, забезпечити вчасне відкачування нафтопродуктів з 

пригирлових шахт свердловин, при виникненні аварійних ситуацій 

забезпечити негайну ліквідацію витоків нафтової суміші та не 

допускати забруднення земельних та водних ресурсів. 
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В. Кисілевська 

 

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

 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МІСТА ЛЬВОВА 

 

Вступ. Умовою сталого соціального та економічного розвитку 

України є охорона навколишнього середовища, забезпечення 

екологічної безпеки людини та раціональне використання природних 

ресурсів. Однак, діяльність суспільства негативно впливає на 

гідросферу. Незважаючи на істотне скорочення обсягів 

водокористування та відповідне зменшення техногенного 

навантаження на водні об‘єкти, екологічний стан поверхневих і 

підземних джерел водопостачання міста Львова не покращується. 

Щороку у поверхневі водні об‘єкти скидаються великі об‘єми 

недостатньо очищених комунально-побутових і промислових стічних 

вод, що є наслідком неефективності систем очищення води. 

Метою роботи є аналіз інформаціїї про стан водних об‘єктів та 

оцінювання якості поверхневих вод у місті Львові. 

Виклад матеріалу. Якість вoди – пoєднaння хімічнoгo і 

біoлoгічнoгo склaду тa фізичних влaстивoстей вoди вoднoгo oб'єктa, 

яке зумoвлює її придaтність для певних видів викoристaння. Якість 

вoди нaлежить дo нaйвaжливіших хaрaктеристик вoдних ресурсів, щo 

визнaчaють мoжливість їх рaціoнaльнoгo викoристaння тa oхoрoни від 

зaбруднення тa виснaження.  

Відпoвіднo дo Вoднoгo кoдексу Укрaїни oцінювaння якoсті вoди 

здійснюється нa oснoві нoрмaтивів екoлoгічнoї безпеки 

вoдoкoристувaння і екoлoгічних нoрмaтивів якoсті вoди вoдних 

oб‘єктів. 

Дo кoмунaльнo-пoбутoвoгo вoдoкoристувaння нaлежить 

викoристaння вoдних oб‘єктів для купaння, зaняття спoртoм і 

відпoчинку. Дo гoспoдaрськo-питнoгo вoдoкoристувaння - 

викoристaння вoдних oб‘єктів як джерелa гoспoдaрськo-питнoгo 

вoдoпoстaчaння тa для вoдoпoстaчaння підприємств хaрчoвoї 

прoмислoвoсті. Дo рибoгoспoдaрськoгo вoдoкoристувaння нaлежить 

викoристaння вoдних oб‘єктів як середoвищa перебувaння риб і інших 

вoдних oргaнізмів.  

Нoрмaтивну бaзу oцінювaння якoсті вoди стaнoвлять зaгaльні 

вимoги дo склaду і влaстивoстей вoди тa знaчення грaничнo 

дoпустимих кoнцентрaцій речoвин у вoді вoдних oб‘єктів. 
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Грaничнo дoпустимі кoнцентрaції (ГДК) - це встaнoвлений 

рівень кoнцентрaції речoвин у вoді, вище якoгo вoдa ввaжaється 

непридaтнoю для кoнкретнoгo виду вoдoкoристувaння. ГДК, як 

прaвилo, зaдaються у вигляді кoнкретнoгo знaчення кoнцентрaції. 

Усі речoвини зa хaрaктерoм свoгo негaтивнoгo впливу діляться 

нa групи. Кoжнa групa пoєднує речoвини oднaкoвoї oзнaки дії, щo 

нaзивaють oзнaкoю шкідливoсті. Тa ж сaмa речoвинa при різних 

кoнцентрaціях мoже прoявляти різні oзнaки шкідливoсті. Oзнaку 

шкідливoсті, щo прoявляється при нaйменшій кoнцентрaції речoвини, 

нaзивaють лімітуючoю oзнaкoю шкідливoсті (ЛOШ).  

Спостереження за станом поверхневих вод у м. Львові здійснює 

КП «Адміністративно – технічне управління» Львівської міської ради. 

Протягом 2017 року були відібрані проби з озер, ставків (в т.ч. 

декоративних), потічків та річок. Всього досліджено 35 точок і 

відібрано 140 проб поверхневої води. Найбільша кількість перевищень 

зафіксовано по таких забруднюючих речовинах як завислі речовини 

(на 34 точках спостереження), залізо загальне (на 34), БСК5 (на 19), 

аміак (на 26), фосфати (на 11). Найбільш забрудненими водними 

об‘єктами у м. Львові є потік «Білогорський» (вул. Широка, в‘їзд в 

с.Білогорща), потік «Водяний» (Залізничний р-н., вул. Авіаційна,7), 

річка «Зубра» (с. Зубра, місток (300 м від КНС), річка Марунька 

(Личаківський р-н, за ПрАТ Компанія «Ензим» (500 м. від дороги 

Львів-Винники)), потік «Лисиницький» (Личаківський р-н, вул. Тракт 

Глинянський, 150), потік «Кривчицький» став (Личаківський р-н, вул. 

Богданівська (середній) став (Шевченківськй р-н, вул. Панаса Сотника 

5), став РЛП «Знесіння» (вул. Марунька). У всіх перерахованих 

водоймах зафіксовано перевищення від 5 до 6 гідрохімічних 

показників. 

Найбільше перевищення ГДК спостерігається у Личаківському 

районі це є потік Лисницький (перевищення  загального 

заліза,аміаку,БСК-5), потік Кривчицький (перевищення аміку,завислих 

речовин та БСК-5).  Потік Білогорський, що розташований у 

Залізничному районі має значні перевищення (аміаку, завислих 

речовин та БСК-5). 

Висновок. Отже, забруднення поверхневих вод є вагомою 

причиною неякісної води, яка стимулює розвиток різних захворювань 

та зниження середньої тривалості життя людей. Основними заходами з 

поліпшення стану поверхневих водних об‗єктів Львова є 

реконструкція очисних споруд, будівництво та ремонт мереж 

побутового водовідведення. Це дасть змогу зменшити обсяги скидань 

недостатньо очищених зворотніх вод у поверхневі води міста Львова. 
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Р. Біловус 

 

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

 

ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ПЛАСТИКОМ 

 

Вступ. Вода займає 2/3 поверхні усієї Землі. Ця речовина друга 

за важливістю після кисню. Без води людина зможе прожити всього 3 

дні. Вода необхідна не лише для життя людини, а й для розвитку 

рослин, що виробляють кисень, для тварин, які цей кисень 

споживають.  

Світовий океан – це водна оболонка Землі, яка омиває материки 

та острови і займає 70,8 % поверхні земної кулі. 

Особливо актуальною зараз є проблема забруднення водного 

середовища великою кількістю пластику, що негативно впливає на 

навколишнє середовище. Ця проблема зростає в геометричній 

прогресії так швидко, як багато людина використовує у повсякденному 

житті пластик. Перед людством стоїть глобальне завдання – 

ліквідувати екологічні проблеми, завдані Світовому океану та 

створити гарантії збереження його природи в майбутньому, оскільки 

загибель океану згубно позначиться на життєзабезпеченні всієї нашої 

планети. 

Метою роботи є висвітлення проблем забруднення пластиком 

Світового океану та перспективи їх вирішення. 

Виклад результатів. Вироби з пластику набули такого 

поширення, що людство не може уявити своє існування без них. За 

даними Plastics Europe, в результаті «пластикової епідемії» 

виробництво пластмас виросло з 50 млн тонн в 1950 році до 245 млн 

тонн в 2008 році.  

Щорічно в світі використовується приблизно 500 млрд 

поліетиленових пакетів, а це більше 1 млн на хвилину, проте в 

середньому «термін служби» поліетиленового пакету становить 15 

хвилин. Суттєвий вплив пластикові відходи мають на стан берегової 

лінії та на стан рослин і тварин, що живуть у водоймах. Більше 250 

видів морських тварин ковтали пластикове сміття або заплутувалися в 

ньому. 

Пластикове сміття - це загроза Світовому океану. Щорічно у 

Світовий океан потрапляють 8 млн тонн пластикового сміття, це 

близько 3% всіх пластикових відходів. Кількість сміття в океанах 

постійно зростає, а з ним збільшуються і «сміттєві плями». Велика 

тихоокеанська сміттєва пляма займає до 1% площі Тихого океану. 
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У водах Землі перебуває приблизно 5,25 трлн частинок сміття. 

Загальна маса пластику в океанах становить приблизно 268 тис. тонн. 

Найбільш забрудненою є північна частина Тихого океану.  

У 2015 році громадською організацією Ocean Conservancy 

опубліковано звіт, у якому наведено масштаби забруднення Світового 

океану. Згідно з ним, зменшити забруднення світового океану 

пластиковими відходами можна, якщо інвестувати в очищення близько 

$5 млрд на рік впродовж наступних 20 років. 

Більше 45% пластикових відходів потрапляє до океану з 

континентів та островів. Близько 20% сміття виробляють рибальські та 

різні транспортні судна. Серед відходів, скинутих до океану з 

континентів та островів: 75%  - сміття не було зібрано та відсортовано 

та 25% - скинули до океану після сортування. Якщо до 2025 року 

налагодити систему утилізації відходів в 5 країнах - Китаї, Індонезії, 

В'єтнамі, Таїланді та на Філіппінах, то забруднення океану можна буде 

зменшити на 45%. 

Для боротьби з викидами активно розробляють наукові 

програми та проекти. Студент з Нідерландів Боян Слот створив 

систему The Ocean Cleanup. Ця система презентувала U-подібну 

дрейфувальну станцію 600 м завдовжки, яка працює у Тихому океані. 

Планується, що очисна станція збиратиме 5 тонн сміття на місяць. 

Станція оснащена системою освітлення, камерами, датчиками руху та 

зв‘язком із супутником, завдяки чому її можна буде скерувати до 

більш засміченої ділянки. Плавучий бар'єр встановлюють там, де є 

морська течія. 

Проблема пластику через свій швидкий розвиток поступово стає 

міжнародною.  

Висновки. Забруднення океанів спричинено діяльністю 

людини. Необхідно розробляти більш раціональні основи для 

прийняття рішень про те, як переробляти відходи і як від них 

позбутися. Щоб докорінно поліпшити становище, знадобляться 

цілеспрямовані та продумані дії.  

Кожен раз, викидаючи пластикове сміття на берег океану, моря, 

річки або озера, потрібно задуматись чи правильно ми робимо.  Наші 

онуки, правнуки відчуватимуть наслідки цього лиха. Адже потрібно 

близько 180-200 років аби пластик розклався. 

Найкращим виходом із цієї ситуації буде цілковита відмова від 

пластикового посуду та поліетиленових пакетів, перехід на 

екоупакування, тобто таке упакування, що розкладається під дією 

води, ультрафіолетових променів чи інших чинників навколишнього 

середовища. 
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Науковий керівник - к.т.н., асист. Н.С. Ріпак 

 

ВПЛИВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ АНТЕН НА 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Електромагнітне поле присутнє у житті людини з тих пір, як 

воно з‘явилось на Землі, а з розвитком технологій, в сучасному світі 

створена велика кількість штучних джерел PEM випромінювання, які 

можуть мати негативний вплив не лише для людини, а й для усього 

навколишнього середовища.  

Метою роботи є висвітлення проблем впливу 

телекомунікаційних антен та штучних джерел випромінювання на 

навколишнє середовище. 

Виклад результатів.  Телекомунікація – це передавання та/або 

приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків 

або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або 

іншими електромагнітними системами.  

В Європі, та в Польщі зокрема, є чіткі правила та обмеження 

щодо будівництва телекомунікаційних веж та щогл.  Мінімальна 

відстань вежі від найближчого будинку - 150 метрів, при будівництві 

вежі або щогли, власник обов‘язково повинен мати дозвіл на зведення 

споруди. Є такі базові станції, які можуть бути споруджені на землі, на 

будинках,  та у середині будинків. 

Неіонізуючі електромагнітні поля (PEM) – тип фізичного 

фактору, яким завжди керує людина в природному середовищі. 

Магнітне поле може призвести до захворювань або порушення 

внутрішнього стану нашого організму, викликаючи: розлади сну; 

головний біль; відсутність можливості зосередитись; погіршення зору; 

зміна артеріального тиску; втома; зміни в крові (порушення 

співвідношення білих та еритроцитів); зміни рівня гормонів; 

дисрегуляція менструального циклу; можливість частіших викиднів. 

Вплив зовнішнього, постійного магнітного поля може впливати 

на швидкість і напрям руху поляризовані частки речовини, що в 

наслідок може визначати темп і до багатьох життєвих процесів що 

відбуваються в рослинах. 

Поява станцій стільникового зв‘язку на дахах житлових 

будинків та лікарень неоднозначно сприймається українцями. Фізики 

називають мобільний зв‘язок глобальним експериментом над 

людством, який приведе до непередбачуваних наслідків. 
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Санепідемстанція, яка контролює в Україні дотримання норм 

електромагнітного випромінювання, заспокоює, що все нормально. 

Проте надійних гарантій безпеки досі немає. Більше того, досліди з 

водою показали, що під дією електромагнітних полів системи живих 

організмів «виходять з ладу». Про це в прес-центрі розповідали 

директор Українського інституту екології людини Михайло Курик та 

завідувач лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних 

факторів ЦЕС при Міністерстві охорони здоров‘я Олександр Штиль. 

З іншого боку, про барикаду стільникових щогл екологи та деякі 

фахівці, які не приймають аргументів операторів говорять, що базова 

станція з більшою потужністю має кращий діапазон для користувачів. 

На думку лабораторії охорони навколишнього середовища  на кафедрі 

телекомунікацій та телеінформатики Вроцлавського технологічного 

університету "Це міркування необґрунтоване між телефоном і базовою 

станцією є двостороннім. Вища потужність станції не збільшить 

охоплення мережі, оскільки вона повинна зрости, а також потужність 

телефонів і це означатиме збільшення викидів електромагнітного 

випромінювання прямо в навколишнього середовища та величезне 

споживання батареї ". 

Висновок. Для зменшення впливу ЕМП на персонал та 

населення, яке знаходиться у зоні дії радіоелектронних засобів, 

потрібно вжити ряд захисних заходів. До їх числа можуть входити 

організаційні, інженерно-технічні та лікарсько-профілактичні. 

Здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів 

покладено передусім на органи санітарного нагляду. Разом із 

санітарними лабораторіями підприємств та установ, які 

використовують джерела електромагнітного випромінювання, вони 

повинні вживати заходів з гігієнічної оцінки нового будівництва та 

реконструкції об‘єктів, які виробляють та використовують радіо-

засоби, а також нових технологічних процесів та обладнання з 

використанням ЕМП, проводити поточний санітарний нагляд за 

об‘єктами, які використовують джерела випромінювання, здійснювати 

організаційно-методичну роботу з підготовки спеціалістів та 

інженерно-технічний нагляд. Ще на стадії проектування повинно бути 

забезпечене таке взаємне розташування опромінюючих та 

опромінюваних об‘єктів, яке б зводило до мінімуму інтенсивність 

опромінення. Оскільки повністю уникнути опромінення неможливо, 

потрібно зменшити ймовірність проникнення людей у зони з високою 

інтенсивністю ЕМП, скоротити час перебування під опроміненням. 

Потужність джерел випромінювання мусить бути мінімально 

потрібною. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ  УТИЛІЗАЦІ ТА НЕШКОДЖЕННЯ 

СІРКОВМІСНИХ СТОКІВ 

 

Техногенні відходи є однією із найбільш значних екологічних 

загроз, яка створює небезпеку подальшому прогресу людства. До 

таких відходів належать рідкі відходи, зокрема сірковмісні стоки, 

високо чи низько концентровані відходи лужного способу очищення 

газів від сірковмісних сполук. Об‘єктивно існує два шляхи локалізації 

та усунення цієї екологічної небезпеки: 

-  Розроблення та впровадження технологій виробництва 

продуктів, на основі рідких відходів, які би знайшли використання у 

одній чи декількох галузях економіки; 

-  Очищення стоків шляхом концентрування забруднювача та 

відділення його від рідкої фази. 

 Перспективним є перший шлях, оскільки разом із усуненням 

екологічної загрози дозволяє отримати новий, ринковий продукт, а 

отже й певний прибуток. Таким продуктом є розчини полісульфіду 

натрію, які знаходять застосування у різних галузях економіки. Але на 

використання цього перспективного шляху є певні обмеження: для 

сировини у виробництві розчинів полісульфідів натрію можна 

використовувати лише висококонцентровані стоки. 

 Використовувати низько концентровані стоки для виробництва 

полісульфідів економічно не виправдано, тому для забезпечення 

екологічної безпеки від забруднення навколишнього середовища, 

сульфіди доцільно осаджувати. Суттю процесу було проведення в 

розчині хімічної реакції, в результаті якої розчинний сульфід натрію 

перетворювався  у нерозчинний сульфід, який можна  осадити і 

вивести із процесу. Для осадження, згідно із проведеними 

дослідженнями, можна використовувати сульфати міді чи заліза. 

Очевидна перспектива використання його, як реагенту для осадження 

сульфідної сірки виходячи з вартості сировини хоча процес осадження, 

як випливає із досліджень,  по відношенню їх до сульфатів міді 

проходить гірше. Тому у кожному конкретному випадку, до вибору 

осаджувача сульфідної сірки слід підходити з техніко-економічних 

позицій, враховуючи об‘єм сірколужного розчину, який підлягає 

знешкодженню, вартість сульфату міді, потреби сільського 

господарства регіону в сульфідах міді чи заліза тощо 
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ВПЛИВ ВИКИДІВ АЗС НА АТМОСФЕРУ 

 

На сьогоднішній день жоден автомобіль не може обійтися без 

палива, яке забезпечується автозаправною станцією. У зв‘язку із 

постійним зростанням потоків автомобілів на автодорогах 

збільшується техногенне навантаження на навколишнє середовище, 

пов‘язане не лише з безпосереднім впливом транспортних засобів, які 

перебувають у русі, а й з системою  обслуговування. Наймасовішим 

видом обслуговування автомобілів є АЗС загального користування. 

Зростання попиту на їх послуги у теперішніх містах призвело до 

нарощування мережі АЗС. 

Не зважаючи на стрімкий ріст автозаправних станцій, 

комплексної оцінки їх впливу на навколишнє середовище і досі не 

зроблено. Проте саме з цими об‘єктами пов‘язано надходження в 

атмосферу, грунт і підземні води забруднюючих речовин та їх 

подальша міграція. 

АЗС виготовляється у виконанні п'ятої категорії за ГОСТом 

15150-69 для роботи при температурах від -40 
0
 С до +40 

0
 С.  

Токсичність неетельованих бензинів і продуктів їх згорання, в 

основному, визначаються вмістом в них ароматичних вуглеводнів, 

особливо бензолу, олефінових вуглеводнів і сірки. Бензол відноситься 

до 2-го класу небезпеки, а толуол до 3-го. При їх згоранні 

утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні (бензпірен), які 

володіють канцерогенними властивостями, утворюють стійкі аерозолі, 

що отримали назву «смог», а також їх високий вміст підвищує 

температуру згорання і вміст оксидів азоту у відпрацьованих газах. 

Згідно ДСТУ 4839: 2007 для бензину поліпшеної якості марки А-95 - 

Євро, вміст бензолу не повинен перевищувати 1% за об‘ємом. 

Основною причиною хімічного забруднення навколишнього 

середовища внаслідок діяльності АЗС є втрати ПММ, які відбуваються 

при заповненні резервуарів, видачі палива, експлуатації недосконалого 

обладнання, а також порушенні його цілісності. 

 Значення ГДК по забрудненню повітря бензином на більшості 

АЗС перевищено у 1,13-3,72 рази та фонових концентрацій у 1,11-1,83 

рази. Виявлено, що забруднення повітря є максимальним у години пік 

о 9:00 та 18:00. Річні коливання вказують на підвищення забруднення 

повітря влітку. Забруднення ґрунтів перевищує ОДК у 0,32-4,8 рази.  
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 Аналіз правових основ забезпечення екологічної безпеки 

даного класу об‘єктів в Україні показав недостатність регулювання 

діяльності АЗС у сфері екологічної безпеки.   Для підвищення 

рівня екологічної безпеки АЗС рекомендовано сформувати спеціальну 

програму моніторингу; посилити вимоги до очисних та 

ресурсозберігаючих систем. 

Невідповідне проектування і будівництво комунікаційних 

систем, недосконала ізоляція резервуарів, аварійні ситуації, порушення 

правил виконання технологічних процесів призводить до надходження 

в навколишнє середовище токсичних речовин, небезпечних для 

працівників АЗС та жителів прилеглих територій. 

Повітря на заправних станціях і поблизу них забруднене 

насамперед випарами, що утворилися з вихлопних газів і палива, що 

вилилось з автомобілів, рівень забруднення залежить від кількості 

бензоколонок, обсягом палива що перекачується, інтенсивності 

транспортного потоку, оточення (щільність забудови, дерева) і 

погодних умов. 

Для зменшення випаровування резервуари і обладнання 

потрібно перевіряти та підтримувати його в технічній справності та 

забезезпечувати їх герметичість, регулювати та стежити за справністю 

дихальний клапанів резервуарів, не допускати переливів 

нафтопродуктів при заповненні резервуарів та заправці машин, на 

території АЗС потрібно періодично перевіряти загазованість 

Великі дози бензолу викликають нудоту і запаморочення і 

можуть призвести до летального результату. У малих дозах бензол 

здатний викликати лейкемію (рак крові) та дефіцит червоних 

кров'яних тілець. 

Для житлових районів ГДК бензинових парів становить (в мг / 

м 
3)

 середньодобова-1, 5; максимально разова-5. 

Невідповідне проектування і будівництво комунікаційних 

систем, недосконала ізоляція резервуарів, аварійні ситуації, порушення 

правил виконання технологічних процесів призводить до надходження 

в навколишнє середовище токсичних речовин, небезпечних для 

працівників АЗС та жителів прилеглих територій. Відкритими 

залишаються також питання про рівень забруднення вод поверхневого 

стоку на АЗС та необхідність їх локального очищення перед 

зливанням у каналізацію. 
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С. Войтович 

 

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

 

ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ 

 

Досить важливе значення в житті кожної людини та економіці 

країни загалом відіграє хімічна та нафтохімічна промисловість. Зараз 

тяжко уявити своє життя без продукції цих промисловостей: 

пластмаси, лаки, фарби, добрива, паливо-мастильні продукти та ще 

багато іншого. Та все ж, який вплив це має на довкілля? 

Для того щоб знати усю небезпеку промисловості розглянемо 

декілька найжахливіших катастроф та їх наслідки: У Бхопалі (Індія) у 

1984 році на хімічному підприємстві стався вибух 50-тонного 

резервуара з технічним метилізоціанатом, внаслідок якого 

постраждало понад 50 тис. людей, причому близько З тис. загинуло у 

перші години після аварії. Мексика (Іонава), той же 1984 рік, вибух 

сховища зріджених вуглеводів призвів до загибелі 500 та ураження 

понад 5000 людей. Литва 1989 рік на виробничому підприємстві 

«Азот» сталася одна з найбільших хімічних катастроф за останні роки. 

Зруйнування ємкості ізотермічного сховища призвело до викиду в 

атмосферу понад 7000 тонн аміаку та пожежі на складі нітрофоски, де 

містилося понад 15 000 тонн цієї речовини. В момент аварії загинуло 7 

осіб, 15 — дістали ураження органів дихання та хімічні опіки. 

Якщо розташувати основні джерела енергії у порядку 

зменшення викидів у еквіваленті вуглекислого газу для повного 

енергетичного ланцюга, то  нафтогазовидобувний комплекс займає 

передові місця (Викиди оксиду вуглецю (IV) - Нафта 212–264 

грам/кВт.год). Людство, знаючи про наслідки від парникового ефекту, 

занепокоїлося значними викидами вуглекислого газу. 

Крім глобальних негативних внесків у навколишнє 

середовище паливноенергетичним комплексом, існує постійний 

токсичний вплив на організм людини. Зроблено висновок, що вплив 

від спалювання вугілля та нафти на здоров‘я людини за кількістю 

смертей є приблизно таким самим, як аварія типу Чорнобильської, що 

ніби щорічно повторюється. Виробництво 1 ГВт-року електроенергії 

на теплових станціях супроводжується 100 передчасними смертями.  

Забруднення довкілля від хімічної промисловості можна 

умовно поділити на: рідкі, тверді та газоподібні речовини, хімічні 
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елементи й сполуки штучного походження (які потрапляючи у 

біосферу порушують процеси кругообігу речовин та енергії). 

Сучасний побут, який значною мірою змінився завдяки 

широкому використанню хімічних продуктів, перетворився на 

небезпечне джерело забруднення біосфери. Побутові відходи містять 

значну кількість синтетичних та штучних речовин, які не засвоюються 

у природі. А отже надовго вибувають з природних геохімічних циклів. 

Спалювання побутових відходів часто неможливе через те, що 

навколишнє середовище забруднюється токсичними продуктами 

згорання (сажа, поліциклічні ароматичні вуглеводні, хлорорганічні 

сполуки, соляна кислота тощо). А тому виникають звалища 

відпрацьованих автопокришок і пластикових упаковок.  

Джерела забруднюючих речовин різноманітні, також 

багаточисельні види відходів і характер їхнього впливу на компоненти 

біосфери. Біосфера забруднюється твердими відходами, газовими 

викидами і стічними водами металургійних, металообробних і 

машинобудівних заводів. Величезної шкоди завдають водним 

ресурсам стічні води целюлозно-паперової, харчової, деревообробної, 

нафтохімічної промисловості. Розвиток автомобільного транспорту 

призвів до забруднення атмосфери міст і транспортних комунікацій 

важкими металами і токсичними вуглеводнями, а постійне зростання 

масштабів морських перевезень викликало майже повсюдне 

забруднення морів і океанів нафтою і нафтопродуктами. Масове 

застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин 

призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері, ґрунтах і природних 

водах, забрудненню біогенними елементами водойм, водотоків і 

сільськогосподарської продукції (нітрати, пестициди і т.п.). При 

гірських розробках на поверхню землі витягаються мільйони тонн 

різноманітних, найчастіше фітотоксичних гірських порід, що 

утворюють терикони і відвали, що пилять і горять . В процесі 

експлуатації хімічних заводів і теплових електростанцій також 

утворюються величезні кількості твердих відходів (недогарок, шлаки, 

золи та ін.), що складуються на великих площах, вчиняючи негативний 

вплив на атмосферу, поверхневі і підземні води, ґрунтовий покров 

(пилування, виділення газів та ін.). 
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Б. Блятник  

 

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

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ ГАЗОПОДІБНИХ ВИКИДІВ В 

АТМОСФЕРУ 

 

Методи очищення газових викидів приймають в залежності 

від фізико-хімічних властивостей забруднюючої речовини, її 

агрегатного стану, концентрації та ін. 

При очищенні викидів від газових забруднень доводиться 

вирішувати одночасно ряд проблем, пов'язаних з тим, що у викидах, 

що містять шкідливі пари і гази, знаходяться також аерозолі - пил, 

сажа; викиди в ряді випадків нагріті до високих температур, 

забруднення, що містяться в них, багатокомпонентні, і їх необхідно 

піддавати різним методам очищення, і т. д. Для очищення викидів від 

газоподібних забруднювачів найчастіше застосовують способи 

абсорбції, адсорбції, каталітичної очищення, термознешкодження, 

конденсації газових домішок та біохімічні методи. 

Абсорбційне очищення викидів в атмосферу застосовують як 

для вилучення цінного компонента газу, так і для санітарної очистки 

газу. Абсорбційній обробці піддають викиди, забруднювачі яких добре 

розчиняються в абсорбенті. Абсорбцію доцільно застосовувати, якщо 

концентрація даного компонента в газовому потоці складає понад 1%. 

Якщо при цьому концентрація забруднювача у викидах перевищує 10
-

3
 кг/м

3
, то технічно можливо досягти ступеня очищення понад 90%. 

Абсорбція - найбільш поширений процес очищення газових сумішей у 

багатьох галузях. Її застосовують для очищення викидів від 

сірководню, інших сірчистих сполук, парів соляної, сірчаної кислот, 

ціаністих сполук, органічних речовин (фенолу, формальдегіду та ін). В 

якості абсорбенту найчастіше використовують воду або органічні 

рідини, що киплять при високій температурі. 

За допомогою адсорбції висококонцентровані забруднювачі 

(орієнтовно з концентраціями більше 5 · 10
-3

 кг/м
3
) доцільно піддавати 

попередній обробці (конденсацією, абсорбцією) для зниження їх 

концентрацій. Необхідна також попередня обробка (осушення) сильно 

зволожених газів. 

Каталітичний процес очищення заснований на хімічних 

перетвореннях токсичних домішок у нетоксичні на поверхні твердих 

каталізаторів. В результаті реакцій, що перебувають в газі домішки 

перетворюються на інші сполуки, що становлять меншу небезпеку, або 
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легко відокремлюються від газу. Каталітична очистка дозволяє 

знешкоджувати оксиди азоту, оксид вуглецю, інші шкідливі газові 

забруднення. Завдяки застосуванню каталізаторів можна досягти 

високого ступеня зчищення газу, що досягає в ряді випадків 99,9%.  

Термознешкодження ґрунтується на спалюванні горючих 

шкідливих домішок в полум'ї або шляхом допалювання домішок. 

Допалювання являє собою метод очищення газів шляхом термічного 

окислення вуглеводневих компонентів до СО2 і Н2О. 

Термознешкодення часто розглядається в якості універсального засобу 

очищення викидів, яким воно насправді не є. 

Конденсація газових домішок - перспективний спосіб обробки 

відкидних газів, заснований на перетворенні пароподібних 

забруднювачів у конденсований стан і подальшої фільтрації до 

утворення аерозолю. В основі конденсаційного способу лежить явище 

зменшення тиску насиченої пари розчинника при зниженні 

температури.  

Біохімічний метод очищення повітря від газів ґрунтується на 

здатності мікроорганізмів руйнувати й перетворювати різні сполуки. 

Речовини розпадаються під дією ферментів, вироблених 

мікроорганізмами під впливом окремих сполук або групи речовин, 

наявних у газах, що очищаються. Біохімічний метод газоочищення 

найбільше застосовується для очищення відвідних газів постійного 

складу. При частій зміні складу газу мікроорганізми не встигають 

адаптуватися до нових речовин і виробляють недостатню кількість 

ферментів для їх розкладання, внаслідок чого біологічна система 

матиме слабку руйнівну здатність відносно шкідливих компонентів 

газів. Високий ефект газоочищення досягається за умови, що 

швидкість біохімічного окислення вилучених речовин більша, ніж 

швидкість їх надходження із газової фази.  

Методи очистки газових викидів дуже дорогі. При цьому 

незначне підвищення їх ефективності вимагає багаторазового 

збільшення витрат. Так вартість електрофільтрів для очищення газів 

від пилу при підвищенні ефективності від 90% до 99% і 99,9% зростає 

у співвідношенні 1:2:4. 

Необмежений ріст асортименту та обсягу виробленої в 

сучасному світі продукції веде до ускладнення і подорожчання 

технологій обробки газових викидів. Можна припускати, що вже в 

найближчому майбутньому стануть цілком прийнятними за витратами 

методи, що використовуються сьогодні у малотоннажних 

виробництвах - центрифугування важких компонентів, термодифузія, 

знешкодження забруднювачів плазмовою деструкцією. 



96 
 

Х. Гамкало 

 

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

 

МЕТОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПИТНОЇ ВОДИ У ЛЬВОВІ 

 

Анотація. Вода – найважливіша складова середовища нашого 

існування. Після повітря, вода другий за значенням компонент, 

необхідний для людського життя. Дослідники стверджують, що без їжі 

людина може жити до двох місяців, а без води – до 5 діб, а інші 

зазначають, що ми і є тим, що п‘ємо .  

Вступ. Якість питної води, яку призначено для споживання 

людиною, повинна відповідати нормам, зазначеним у ДСанПіН 2.2.4-

171-10 ―Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною‖, затверджені наказом МОЗ №400 від 12.05.2010 р.  

Метою роботи є дослідження характеристик питної води у Львові. 

Виклад основних результатів. У роботі використовували 

потенціометричний та  кондуктометричний методи дослідження, а 

саме: для вимірювання окисно-відновного потенціалу та рН 

використовували рН-метр ―рН-301‖, для електропровідності – 

кондуктометр DIST-3 фірми ―HANNA‖. 

Окисно-відновний потенціал (ОВП) – це міра окиснювальної або 

відновлювальної здатності середовища, яка віддзеркалює здатність 

приєднання або віддачі електронів в окисно-відновних реакціях . 

pH (водневий показник) – величина, що показує міру активності 

йонів водню в розчині, тобто ступінь кислотності або лужності цього 

розчину . 

Електропровідність – це здатність будь-якої речовини проводити 

через себе електричний струм . 

Для ексериментальних досліджень було відібрано шість проб води 

у різних районах Львова: 

– Проба 1– Залізничний р-н; 

– Проба 2 – Личаківський р-н; 

– Проба 3 – Франківський р-н; 

– Проба 4 – Галицький р-н; 

– Проба 5 – Сихівський р-н; 

– Проба 6 – Галицький р-н. 



Згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 ―Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною‖ рН питною води повинен бути 

в межах 6,5-8,5, електропровідність не має перевищувати 2500 

мкСм/см . Для ОВП немає встановлених вимог, проте визначено, що 

іонізована вода для пиття та приготування їжі повинна мати показники 

ОВП (-100…-150 мВ). Таку воду можна вживати у будь-яких 

кількостях і вона є корисною для людини.  

Таблиця 1 

Середнє значення ОВП, рН та електропровідності питної води 

 

№ з/п Проба 

1 

Проба 

2 

Проба 

3 

Проба 

4 

Проба 

5 

Проба 

6 

ОВП, 

мВ 

-15,8 11,0 -14,7 -16,2 -27,1 -8,1 

рН 7,3 6,8 7,3 7,3 7,5 7,1 

σ, 

мкСм/см 

623,3 702,6 363,2 363,9 367,9 364 

 

З отриманих результатів бачимо, щонайменше середнє значення 

ОВП має вода Сихівського р-ну – -27,1 мВ, а найбільше – вода 

Личаківського р-ну – +11,0 мВ. Значення рН в усіх пробах знаходиться 

у межах норми, найменше середнє значення у пробі води 

Личаківського р-ну – 6,8, найбільше – у воді Сихівського р-ну – 7,5. 

Електропровідність також не перевищує норму: найменше середнє 

значення у воді Франківського р-ну – 363,2 мкСм/см, а найбільше – у 

воді Личаківського р-ну – 702,6 мкСм/см (табл. 1). 

Отже, згідно з отриманими результатами можна зробити 

висновок, що з представлених для експерименту проб, найкращою є 

вода Сихівського р-ну, а найменш якісною – вода Личаківського р-ну. 

Висновок. Отже, питна вода – це надзвичайно важлива 

складова життя людини. Відповідно потрібно стежити за її якістю та 

показниками. Для проведення ексериментальних досліджень було 

використано шість проб води у різних районах Львова та визначено 

такі параметри: ОВП, рН та електропровідність. Виявлено, що усі в 

усіх пробах вимірювані показники знаходяться у межах встановлених 

вимог, проте  найкращою є вода Сихівського р-ну, а найменш якісною 

– вода Личаківського р-ну.  
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Х. Гамкало 

 

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

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ТА СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ 

ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ  

 

Анотація. Вода є надзвичайно важливою та невід‘ємною частиною 

нашого життя. Дослідники стверджують, що без їжі людина може 

жити до двох місяців, а без води – до 5 діб, а інші зазначають, що ми і 

є тим, що п‘ємо . Тому важливим завданням є забезпечення населення 

чистою питною водою, яка не буде чинити шкідливий вплив на 

здоров‘я людей. 

Вступ. Вимоги до якості питної води, яка призначена для 

споживання людиною зазначено у ДСанПіН 2.2.4-171-10 ―Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною‖, 

затверджені наказом МОЗ №400 від 12.05.2010 р. 

Метою роботи є визначення основних способів забезпечення 

населення якісною питною водою та сталого управління водними 

ресурсами України. 

Виклад основних результатів. Однією з цілей сталого розвитку, 

які ухвалено на Саміті ООН зі сталого розвитку на період від 2015 до 

2030 року і налічують 17 Глобальних цілей, яким відповідають 169 

завдань, є ціль 6 – це ―Забезпечення наявності та сталого управління 

водними ресурсами та санітарією‖ . 

Дефіцит води впливає на понад 40 % людей у всьому світі. За 

прогнозами, підвищення глобальної температури, що відбувається в 

результаті кліматичних змін, спричинить збільшення цієї тривожної 

цифри. У 2011 році 41 країна зіткнулася з дефіцитом води, 10 із яких 

фактично виснажили свої запаси поновлюваних ресурсів прісної води і 

тепер повинні покладатися на альтернативні джерела. Посилення 

посух і опустелювання дедалі погіршує ці тенденції. За прогнозами, до 

2050 року постійний дефіцит води впливатиме щонайменше на 

кожного четвертого. 

Для досягнення забезпечення загального доступу населення до 

безпечної та недорогої питної води для всіх до 2030 року визначено 

такі завдання: 

1. Забезпечити доступність якісних послуг з постачання 

безпечної питної води, будівництво та реконструкцію систем 

централізованого питного водопостачання із застосуванням новітніх 

технологій та обладнання; 
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2. Забезпечити доступність сучасних систем водовідведення, 
будівництва та реконструкцію водозабірних та каналізаційних очисних 

споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання; 

3. Зменшити обсяги скидання неочищених стічних вод, у першу 
чергу з використанням інноваційних технологій водоочищення на 

державному та індивідуальному рівнях; 

4. Підвищити ефективність водокористування; 
5. Забезпечити впровадження інтегрованого управління водними 

ресурсами. 

Україна має достатні для задоволення внутрішніх потреб запаси 

водних ресурсів, однак їх переважна локалізація на півночі та 

північному заході країни зумовлює нестачу водних ресурсів на півдні. 

Для питного водопостачання використовують, головним чином, 

відкриті поверхневі водні об‘єкти і значно менше – підземні води. За 

даними Національної доповіді про якість питної води та стан питного 

водопостачання (2015 р.), централізованим водопостачанням 

забезпечується понад 90 % міст і 22 % сіл. Жителі 1270 сіл та селищ 

південних областей (приблизно 950 тис. осіб) усе ще користуються 

привезеною водою [4]. 

Висновок. Удосконалення системи управління водними 

ресурсами є основним завданням на шляху досягнення цілі. 

Розроблення Національної водної стратегії має бути спрямоване на 

досягнення доброго стану водних ресурсів, впровадження 

інтегрованого управління водними та іншими природними ресурсами 

за басейновим принципом шляхом розробки та реалізації планів 

управління річковими басейнами. 

Серед ключових завдань та проблем, що потребують вирішення, – 

забезпечення загального і рівноправного доступу до належних 

санітарно-гігієнічних засобів, приділяючи особливу увагу вразливим 

верствам населення. 

  



100 
 

Б. Дмитрів 

 

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

 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

РОЗДІЛЬСЬКОГО ДГХП «СІРКА» 

 

Вступ. Львівська область – найпотужніший 

гірничопромисловий регіон на заході України. На його території 

налічують понад 620 родовищ різних корисних копалин, з яких 247 – 

експлуатують. Промислові відходи містять значну частку відходів, що 

отримані в результаті фізико-хімічної переробки гірничої сировини. 

Забруднені хімічними реагентами та продуктами їх взаємодії з рудою, 

вони становлять більшу загрозу для довкілля і належать до ІІ-ІІІ класів 

небезпеки. Серед них хвости флотації сірчаних руд, хвости і шлами 

переробки полімінеральних руд та збагачення вугілля. 

Обсяги утворення небезпечних відходів не є характерною 

ознакою, оскільки промислове виробництво, зокрема гірнича хімія і 

хімія взагалі, які ще недавно давали основну частку промислових 

відходів (90%), скоротила свою діяльність в декілька разів і на 

сьогодні не є визначальними. 

На території Роздільського державного гірничо-хімічного 

підприємства «Сірка» (ДГХП «Сірка») підчас виробництва 

мінеральних добрив утворилися багатотоннажні відходи – фосфогіпс 

(понад 3 млн т.), близько 80 млн. м
3
 хвостів флотації. На 

промисловому майданчику підприємства розміщено модифікатор типу 

«МГ» в обсязі 17,195 тис. тон, завезений з Угорщини. Модифікатор 

типу «МГ» містить нейтралізовані гудронні залишки, котлові залишки 

ангідриду малеїнової кислоти та важкі метали,  які мігрують ґрунтом 

та водним середовищем. Нині підприємство не працює і знаходиться 

на стадії ліквідації. 

Метою роботи є дослідження методів щодо підвищення 

екологічної безпеки Роздільського ДГХП «Сірка» 

Виклад основних результатів. Порушення екологічної 

рівноваги від впливу діяльності гірничо-хімічного підприємства 

призводить до виникнення геохімічних аномалій антропогенного 

походження. У зоні впливу гірничо-хімічного підприємства виникають 

ділянки підвищеної концентрації окремих хімічних елементів та їх 

сполук. Вплив геохімічних аномалій на довкілля має здебільшого 

локальний характер з радіусами поширення забруднень до 2-3 км. 
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К. Мельник  
 

Науковий керівник – асист. Голодовська О.Я. 
 

ПОРІВНЯННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОЇ ВОДИ В 

БАСЕЙНІ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У 2015 ТА 2016 РОКАХ 

  

Спостереження за якісним станом поверхневих вод в басейні 

річки Західний Буг у 2016 році проводились по 6-ох затверджених 

створах. На протязі 2016 року всього по басейну Західного Бугу було 

відібрано 24 проб, виконано 528 аналізів. Встановлення концентрацій 

забруднень у пробах води здійснювали відповідно до методики. 

Середні значення показників якості води за 2016 р. були 

порівняні з відповідними середніми значеннями показників якості 

води за 2015 рік. Зміна якості води у пунктах спостережень залежить 

від кількості та якості стічних вод підприємств, неорганізованих 

стоків, метеорологічних факторів, гідрологічних умов річок під час 

відбору проб води тощо. 

Для побудови профілів з ціллю фіксації максимальних 

перевищень концентрацій забруднень відкладались максимальні 

концентрації забруднень, які фіксувались на протязі року в 

контрольних створах.  

 

  
 

 

Рисунок 1 - Профіль зміни коефіцієнта забрудненості у 

Західному Бузі в границях Львівської області в 2015/2016 роках 
 

Як видно із рис. 1, найбільший коефіцієнт забрудненості 

характерний для місця впадіння в Західний Буг р. Полтви, в 

подальшому внаслідок самоочищення значення цього коефіцієнту на 
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створах 2 - 3 монотонно спадає. Внаслідок впадання у Західний Буг 

недостатньо очищених побутових стоків Сокальсько-Червоноградсьго 

міського конгломерату на 5 та 6 створі значення коефіцієнта 

забруднення зростає, переходячи на 6 створі у новий якісний показник 

«помірно забруднена вода».  

Що ж відноситься до річок – приток, то слід зауважити, що у 

всіх них коефіцієнт забрудненості нижчий, ніж у основному руслі, що 

свідчить про те, що притоки не беруть участі в зростанні забрудненості 

Західного Бугу, а сприяють її зменшенню внаслідок розведення води 

Західного Бугу більш чистою водою приток. 

Протягом 2016 р. якість води у створах басейну р. Рата  

(смт. Великі Мости) і р. Західний Буг (м. Сокаль) – характеризувалася 

як «слабко забруднена», у пунктах спостережень на р. Західний Буг  

(м. Кам‘янка-Бузька, смт. Добротвір і с. Старгород) – була «помірно 

забрудненою, а в р. Полтві – «брудною».  

Найбільш забрудненою річкою басейну є р. Полтва  

(с. Кам‘янопіль, нижче очисних споруд м. Львова) – показники якості 

її води значно перевищують гранично допустимі концентрації для 

рибогосподарських водойм (БСК5, ХСК, амонію, нітритів, фосфатів, 

заліза і сульфатів). Порівняно з 2015 р. якість води в річці дещо 

покращилася: підвищилася концентрація розчиненого кисню, 

знизилося ХСК, вміст амонію і фосфатів, проте підвищилася 

концентрація нітритів, нітратів, і заліза.  

Порівняно з 2015 р. покращилася якість води в р. Полтві. У 

пункті спостережень р. Західний Буг (с. Старгород) – якість води 

погіршилася, а в створах р. Західний Буг (м. Кам‘янка-Бузька), р. 

Західний Буг (м. Добротвір), р. Західний Буг (м. Сокаль) і в р.Раті – 

суттєво не змінилася.   

В загальному у р. Західний Буг якість води покращується із 

збільшенням відстані від впадіння в неї р. Полтва, оскільки 

найбільшим забруднювачем ріки Західний Буг є ЛМКП 

«Львівводоканал». 
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В. Остапчук 

  

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

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ 

 

Один із підходів до аналізу динаміки викидів найпоширеніших 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря ґрунтується на 

застосуванні методу кластеризації до даних, що описують викиди від 

стаціонарних та пересувних джерел. Мета даного дослідження полягає 

в застосуванні кластерного підходу для оцінювання тенденції зміни 

забруднення атмосферного повітря від стаціонарних та пересувних 

джерел у Львівській області за даними офіційного сайту Регіональної 

статистики Львівщини. 

Дослідження проводиться двоетапним методом, який передбачає 

послідовне застосування карт Кохонена, що самоорганізуються 

(KSOM), та алгоритму k-середніх. На першому етапі KSOM 

відображає багатовимірний набір вхідних даних на двовимірній карті 

(проводиться попередня обробка даних – зменшення розмірності, 

перегрупування та візуалізація).  

На другому етапі отримані топологічні координати KSOM 

передаються на вхід алгоритму k-середніх. Вхідна множина 

розбивається на K кластерів, та випадково обираються k об'єктів, в 

якості початкових центрів груп. Решту об'єктів присвоюються цим 

кластерам на основі мінімальної Евклідової відстані до центру. Далі 

розраховується середнє значення кожного кластера для знаходження 

нових центрів. Алгоритм працює доти, поки центри груп не 

перестануть змінюватися.   

Перевагами такого підходу є простота та швидкість 

використання, зрозумілість і прозорість алгоритму. Недоліками є 

чутливість до вибору початкових значень центрів кластерів та 

труднощі, пов‘язані з визначенням прогнозованої кількості кластерів. 

Виклад основних результатів. Здійснено кластеризацію районів 

Львівської області за показниками викидів найпоширеніших 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Для отримання 

результатів використано такі програмні засоби: бібліотека SOM 

Toolbox, середовище Matlab 7.10.0. 

Виявлено чотири групи районів Львівської області (4 кластери) з 

різними показниками стану атмосферного повітря. За розташуванням 

районів на отриманій карті можна оцінити динаміку зміни кількості 
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викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Наприклад, 

Миколаївський район впродовж трьох років належить до трьох різних 

кластерів. Причому, в межах досліджуваного періоду, спостерігається 

тенденція до зниження кількості викидів (значно зменшилися викиди 

SО2 та NО2). Найбільший відсоток забруднення атмосферного повітря 

області спостерігається у Сокальському, Жидачівському, 

Миколаївському, а також у Кам‘янка-Бузькому районах. В одну групу 

їх об‘єднує значне збільшення у 2015 році викидів неметанових летких 

органічних сполук від стаціонарних джерел забруднення. 

Пустомитівський, Яворівський та Жовківський райони 

характеризуються збільшенням викидів шкідливих речовин (SО2 та 

CO) в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення та 

зменшенням викидів від пересувних засобів. У Перемишлянському, 

Турківському, Сколівському та інших районах спостерігається 

найменша кількість викидів забруднюючих речовин і зміни стану 

атмосферного повітря є незначними.  

Висновок. Для оцінювання тенденції зміни забруднення 

атмосферного повітря від стаціонарних та пересувних джерел у 

Львівській області застосовано двоетапний підхід до кластеризації 

даних. Отримані результати свідчать, що виявлено кластери із 

найвищими показниками викидів забруднюючих речовин і тенденцією 

до їх зростання. Тобто такі райони Львівської області як Кам‘янка-

Бузький, Яворівський, Сокальський та Жидачівський потребують 

особливої уваги у сфері екологічної політики та розроблення 

природоохоронних заходів. 

 

 

Я. Паук  

 

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

 

ОБЧИСЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СЛІДУ ЯК ОДИН З 

ЕЛЕМЕНТІВ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Світ потребує грамотних та екологічно обізнаних громадян, щоб 

допомогти країнам у реалізації своїх планів сталого розвитку. Освіта є 

базовим елементом трансформації суспільства до сталого розвитку, 

вона не тільки повинна надавати знання, але й забезпечувати 

відповідну мотивацію, служити поясненням і здійснювати соціальну 

підтримку для формування та використання відповідних навичок. 

Поняття «освіта для сталого розвитку» (англ. ESD – education for 
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sustainable development) вперше було описано у «Порядку денному на 

XXI століття» (англ. Agenda 21 – план дій щодо сталого розвитку), 

прийнятому ООН у 1992 році на Міжнародній конференції з 

навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро.  

У тому ж 1992 році з‘явилося ще одне поняття – «екологічний 

слід» (англ. ecological footprint), яке швидко розповсюдилось планетою 

після доповіді на Конференції ООН із навколишнього середовища 

«Екологічні сліди країн світу». На нашу думку, розуміння поняття 

екологічного сліду та вміння його обчислити є одним з важливих 

аспектів освіти для сталого розвитку, необхідним для покращення 

екологічної обізнаності громадян та формування відповідального 

відношення до споживання і використання природних ресурсів. 

Екологічний слід – це міра потреб людини в екосистемах 

планети. Це стандартизований показник, що відображає попит 

людської популяції на природний капітал, який може навіть 

перевищувати екологічну спроможність планети до регенерації цього 

капіталу. Цей показник розраховується як для окремої людини так і 

для групи людей і представляється площею біологічно продуктивної 

поверхні суходолу та води, необхідної як для постачання природних 

ресурсів, що споживаються людиною чи групою людей, так і для 

поглинання відходів, пов‘язаних з цим споживанням. За допомогою 

обчислення екологічного сліду вплив життєдіяльності людини на 

довкілля представляється у глобальних гектарах суходолу та водної 

поверхні, що концептуально значно простіше для сприйняття. Дане 

поняття дозволяє порівняти потреби окремої людини, сім'ї, громади, 

нації та цивілізації в цілому в природному капіталі з обсягами 

екологічних ресурсів, що є у розпорядженні, а також з можливостями 

для їх відновлення. 

Перший погоджений стандарт обчислень екологічного сліду 

з‘явився у 2006 році. Другий стандарт методології було схвалено у 

2009 році. Завдяки цим методологіям можна оцінити площі 

планетарних екосистем, які слід мобілізувати для того, щоб 

підтримати життєдіяльність людства в рамках існуючого способу 

життя та господарювання. Розрахунки екологічного людства у 2007 

році засвідчили, що цивілізації потрібно у 1,5 рази більше площі у 

вигляді різнорідних екосистем планети, ніж на той час було в 

наявності на Землі. Це означає, що людство використовує екологічні 

ресурси планети у 1,5 рази швидше, аніж планета встигає відновити їх. 

Існують цілі сайти для обчислення екологічного сліду. 

Наприклад, на сайті www.footprintcalculator.org ви можете порахувати 

власний екологічний слід. А сайт wwf.panda.org кожних два роки 
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публікує Living Planet Report, де серед іншого пропонує увазі своїх 

читачів розрахунки глобального та національних екологічних слідів.  

Зазвичай, виявляється, що кожна людина, яка живе в більш-

менш заможній країні, споживає в 2-3 рази більше, ніж їй може дати 

планета Земля. Це стосується й України, хоча ми й звикли нарікати на 

власну злиденність. Підраховано, що на кожного мешканця України 

припадає приблизно 250 кг побутового сміття щороку (тобто, стільки 

відходів «продукує» кожен з нас). У країнах Європи цей показник 

сягає 400-500 кг, а у США – навіть тонни. Це лише побутове сміття, 

так би мовити верхівка сміттєвого «айсберга». Адже кожен товар, який 

ми споживаємо, потребує сировини та енергії. Якщо порахувати, 

скільки деревини пішло на виготовлення паперової коробки, піску – на 

виготовлення пляшки, нафти – на пластиковий пакет, металу – на 

автомобіль, та додати до цього природні ресурси, витрачені на 

виробництво енергії для підприємств-виробників, то отримаємо, що 

кожен кілограм побутового сміття, яке викидається нами після 

споживання товару, «важить» у 10-20 разів більше. Просто нижню 

частину цього сміттєвого «айсберга» (у вигляді глибоких кар‘єрів, 

шахтних териконів, звалищ промислових відходів тощо) ми бачимо 

значно рідше, аніж звичайне побутове сміття. 

Приблизно порахувати вагу свого власного екологічного сліду 

можна простим способом: кількість прожитих років помножити на 250 

кг побутового сміття (як було сказано вище, приблизно стільки 

утворюється на кожного жителя України щорічно), та ще помножити 

принаймні на 10 (врахування сировини та паливних матеріалів, які 

йдуть на виробництво товарів). Такий слід ми залишаємо по собі 

наступним поколінням.  

Освіта для сталого розвитку – це значно більше, ніж просто 

знання про навколишнє середовище, економіку та суспільство. Вона 

акцентує увагу громадян на проблемах сталого розвитку, а через їх 

усвідомлення спонукає до зміни стереотипів поведінки та до 

формування навичок енергозбереження, раціонального використання 

ресурсів. Розуміння екологічного сліду та вміння його обчислити 

відіграє не останню роль у формуванні такої моделі освіти та нового 

типу мислення, за якого всі процеси та явища розглядатимуться з 

урахуванням принципів сталості та збереження довкілля. 
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ПІДСЕКЦІЯ  

кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів 

 

Л. Легуша  

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. М.Т. Бець  

 

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛЕЮ ІМПОРТНИМИ 

ТОВАРАМИ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

 

З метою посилення механізму державного регулювання імпортної 

політики необхідні заходи, спрямовані на забезпечення диверсифікації 

джерел поставок товарів виробничо-технічного призначення (ТВТП), в 

першу чергу продукції критичного імпорту. 

Такі  рішення сприятимуть зниженню ресурсної залежності від 

монопольних постачальників, а також посилять захист національних 

виробників на внутрішньому ринку, стимулюватимуть імпорт 

сучасного устаткування, техніки, механізмів та квотних технологій.  

Окремим напрямком державного регулювання торгівлі 

імпортними товарами виробничо-технічного призначення в Україні 

слід вважати посилення вимог до екодеструктивного впливу діяльності 

торгівлі на навколишнє середовище. 

Подальший розвиток сфери торгівлі потребує дослідження 

сучасного методично-організаційного та наукового підґрунтя розробки 

стратегічних підходів до операцій імпорту з урахуванням екологічних 

показників якості ТПТП для подолання специфічних проблем у цій 

сфері, що і складає актуальність дослідження. 

Структурно-логічну сутність категорії «продукція виробничо-

технічного призначення» досліджували такі науковці як  Котлер Ф.,  

Борисенко М. А., Грибанова О.А., О. Г. Гронь, В. М. , Ковалев А.И,  

Зозулев А.В.,  Тєлєтов О.С., Чеботар С. І.,  Щетинін , Юлдашева О.У. 

та ін.. Виходячи з аналізу наукової літератури щодо критеріїв 

класифікації продукції виробничо-технічного призначення, найбільш 

поширеною є така класифікація: сировина; матеріали; напівфабрикати; 

комплектуючі вироби; взаємодоповнюючі деталі;  обладнання;  

об‘єкти капітального будівництва; промислові послуги. 

У зв‘язку з цим дослідження об‘єктивних передумов екологізації 

процесу імпорту ТПВП набуває особливої актуальності, зокрема у 

сфері логістичного обслуговування товаропотоків (логістична система 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)). 
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Характеристика екодеструктивного впливу імпорту ТПВП 

логістичної системи ЗЕД на навколишнє середовище подана нами в 

табл. 1.  

Таблиця 1 

Характеристика екодеструктивного впливу імпорту ТПВП 

логістичної системи ЗЕД на навколишнє середовище 

 

№ 

з\п 

Елементи  Характеристика  

1 Відвантаження 

(постачальники, 

замовники)  

Ймовірність виникнення 

надзвичайних ситуацій, шкідливого 

висипання, випаровування, витікання 

залежно від якості проведених 

вантажних робіт 

2 Транспортування Транспорт є джерелом шуму і вібрації, 

забруднення атмосферного повітря; 

забруднення атмосфери парами нафти 

та нафтопродуктів в місцях заправки 

3 Митне оформлення 

та митний контроль  

Достовірність документів щодо 

екологічних вимог які підтверджують 

екологічну безпечність товару, щодо 

вибору базисних умов поставки 

Інкотермс 2000 (Інкотермс 2010), які 

визначають права та зобов‘язання 

контрагентів  та характеристик 

пакування та маркування 

4 Зберігання на 

складах 

Збільшення обсягу твердих відходів у 

процесі зберігання; контакт людей з 

екологічно небезпечними 

інгредієнтами при обробці та 

затарюванні вантажів; забруднення 

водних та земельних ресурсів; 

використання електроенергії 

5 Електронна обробка 

даних 

Електромагнітне випромінювання при 

передачі інформації технічними 

засобами зв‘язку  

 

Пропонується в якості заходів щодо стимулювання збуту 

імпортних ТПВП, які відповідають екологічним вимогам, надання 

гарантій, цінових знижок, післяпродажного обслуговування, 

відстрочки платежів. 
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В. Дзвоник 

 

Науковий керівник – д. т. н., проф.  І.В. Ємченко 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГОТИПУ 

В конкурентних ринкових умовах дуже важливим є 

привернути увагу споживачів до продукції за допомогою спеціальних 

символів - логотипів. Запропонований проект розроблений для 

спрощення інформування покупця за допомогою логотипу, що 

забезпечить економічний розвиток регіонального виробництва, 

враховуючи зростання попиту на дану продукцію, а також збільшить 

надходження до бюджету.  

Даний проект є вигідним для трьох сторін: виробників, 

споживачів та місцевої громади. Виробники мають економічний ефект, 

тобто зростання попиту на їхню продукцію у регіоні, що ведедо 

збільшення товарообігу підприємства. Даний проект впливає на 

спрощення інформування споживачів про продукцію регіонального 

виробництва, у чому зацікавлений як регіональний споживач так і 

турист. Споживач купуючи товар регіонального виробника 

підтримуватиме місцевого виробника. Щодо туристичної галузі, яка є 

розвинена у Львові, то туристи зацікавлені купувати продукцію 

регіонального виробника як сувенірну продукцію. Для місцевої влади 

даний проект є вигідним з точки зору поповнення бюджету, тобто 

збільшення сплати податків підприємцями. Щоб поєднати дві складові 

-інформування споживачів та збільшення економічного ефекту у 

Львівському регіоні - був розроблений логотип, який буде 

використовуватись у мережах роздрібної торгівлі.Для 

визначеннядоцільності і потреби у впровадженні розробленого 

проекту на ринку, було досліджено проект «Купуй Галицьке! 

Вироблено на Львівщині», якийбув реалізовано у 2017 

роцітазастосований у деяких закладах мережі роздрібної торгівлі. 

Проте через низьку ефективність реклами логотип не привернув увагу 

споживачів і його було визнано неконкурентоспроможним та 

недоцільнимвпроваджувати на території Львівщини.  Результати 

відповідей анкетного опитування100 респондентів показали, що 

логотип «Купуй Галицьке! Вироблено на Львівщині» є невідомим для 

74,3% учасників. Враховуючи це, можна стверджувати, що даний 

логотип не привернув увагуспоживачів.Для опитування було обрано 

респондентівсеред мешканців Львову та туристівза певними 

параметрами. Репрезентативність вибірки забезпечувалась 
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представленням респондентів різних груп за статтю, віком, соціальним 

статусом та сферою діяльності. З метою формування і розроблення 

найдосконалішого логотипу, який був би зрозумілим для сприйняття 

учасникамбуло запропонованодати відповідь на 9 запитань 

поставлених в анкеті. 77,1% учасників на запитання: «Чи Ви 

зацікавлені купувати продукцію львівського виробника» відповіли: 

«так». На запитання: «Чи Ви хотіли би дізнатись, що виготовляють 

львівські виробники?» відповідь «так» дали 82,4% учасника 

анкетування. Це підтверджує  високу доцільність впровадження 

даного проекту, адже споживачі зацікавлені в інформуванні місцевих 

виробників про виготовлену продукцію. Наступні запитання 

стосувалися ступеня обізнаності споживачівпрокількість регіональних 

виробників.  57,1% учасникам знайомі від 1 до 5 виробників, 17,1% -

від 5 до 10 відповідно, 9% учасникам відомі від 10 до 20 виробників. 

Учасників, які знають більше 20 регіональних виробників продукції-

9%. 11,4% учасникам не відомо про жодного регіонального виробника.  

Щодо логотипу, то учасникам найбільше сподобалась назва «То є – 

Львівське», яку обрали 43,8% респондентів, серед інших 

запропонованих назв: «Купуй Львівське» - 37,5%, а «Львівський 

виробник» - 6,3%. Було запропоновано 3 види зображення, яке буде 

знаходитись біля логотипу. Найбільшпривабливим, на думку 65,6% 

опитаних є зображення «Логотип міста Львів»,  зображення «Лева» 

обрали 21,9% учасників, та зображення «Герб міста Львів» обрали 

6,3%.На ключове запитання  анкети: чи «Вам буде зручніше обирати 

продукцію львівського виробника при зображенні логотипу?», 

стверджувальну відповідь «так» дали 82,9% респондентів. Враховуючи 

ці всі чинники було розроблено ескіз логотипу з комбінацією 

зображення та напису. Зображення даного логотипу полегшить 

інформування майже для 80% покупців, які зацікавлені купувати 

товари регіонального виробника. Окрім цього буде популяризуватися 

товари виробників Львівщини, адже туристи зацікавлені купувати 

товари місцевих виробників у якості сувеніру. За допомогою логотипу 

туристам буде легше дізнатись, що даний товар вироблений на 

Львівщині, що в свою чергу збільшить попит на всі товари виробників 

регіону. А мешканці міста зацікавлені в придбанні товару місцевого 

виробника завдяки поповненню бюджету регіону та збільшенню 

кількості зайнятої робочої сили у сфері виробництва товарів.  

 Даний проект буде реалізовуватись виключно у торгівельній 

мережі роздрібної торгівлі товарами регіонального виробництва, а 

також передбачає рекламну політику, адже потребує популяризацію за 

допомогою інтернету  додатку із електронною базою даних.  
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Науковий керівник – к.е.н., доц. М. Т. Бець 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА 

УКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇЇ  

 

Україна – найбільша за площею країна Європи з давніми 

традиціями ведення сільського господарства, велика частина земель 

якої, повинна використовуватись для виробництва  

сільськогосподарської продукції, зокрема вітчизняної органічної 

продукції. Тому Україна має всі шанси стати не тільки європейським, а 

й світовим провідним виробником та експортером органічних товарів. 

За визначенням Федерації органічного руху України, органічна 

продукція – це продукти, при виробництві яких заборонене у 

рослинництві використання генетично модифікованих організмів, 

ядохімікатів, мінеральних добрив синтетичного походження [1].  

Маючи потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської 

продукції та нарощуючи її споживання на внутрішньому ринку, наша 

держава досягла певних успіхів у розвитку власногоорганічного 

виробництва. Кількість органічних господарств а також сертифіковані 

площі, частка яких складає приблизно 1% у загальній частці 

сільськогосподарських угідь України, призначенні для вирощування 

органічної продукції, продовжують зростати з року в рік (табл.1). 

Таблиця 1 

Динаміка кількості органічних господарств та загальної площі 

сертифікованих сільськогосподарських угідь, в Україні за 2013-2017рр. 

Роки 

Значення за рік Абсолют

на зміна 

за 2013- 

2017 рр 
2013 2014 2015 2016 2017 

Площа,га 393400 400764 
41055

0 
411200 

42000

0 
26600 

Кількість 

господарств 
175 182 210 360 375 220 

 

Враховуючі динаміку показниківУкраїна займає почесне 

двадцяте місце світових країн-лідерів органічного руху. При цьому 

Україна займає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо 

сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на 

виробництві зернових, зернобобових та олійних культур. 
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Україна має певні переваги у виробництві органічних товарів: 

dелика родючість ґрунтів; сприятливі кліматичні умови; велика 

кількість незадіяних родючих площ, які підходять для виробництва 

органічної продукції; зацікавленість українських споживачів у якісних 

та безпечних товарах [2]. Використовуючи свої можливості та 

переваги Україна стала одним з головних виробників та експортерів 

органіки в Європі, проте головне завдання, досягти світового визнання 

[3]. Зокрема, перевагою органічного сільського господарства у 

соціальній сфері, є те, що воно має великий потенціал для 

забезпечення життєдіяльності сільського населення і пожвавлення 

роботи дрібних фермерських господарств. Разом зі збільшенням 

сектору органічного виробництва зростатиме і працевлаштування 

місцевого населення, оскільки органічне землеробство менш 

механізоване і потребує, як правило, більше ручної праці [4].  

Враховуючи це, можна сказати, що органічне виробництво має ряд 

переваг як для споживачів, так і для держав в цілому, а саме: 

екологічні; соціальні; економічні; переваги для здоров‘я. 

Розвиток органічного виробництва позитивно повипливає не 

тільки на попит та потреби споживачів та активність виробників, а й на 

суміжні галузі та економіку держави. Проте через малу кількість 

конкурентів та затрати на виробництво, органічна продукція 

продасться за високими цінами. Також велику роль відіграє 

недосконале інституційне забезпечення та відсутність державного 

фінансування, слабка обізнаність виробників органічної продукції 

щодо специфіки виробництва [5]. Загалом Україна володіє значним 

потенціалом для виробництва органічної сільськогосподарської 

продукції та її експорту. 

 

Н. Басюк  

 

Науковий керівник – к.е.н.,доц. М.Т. Бець  

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 

ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Багатоплановість стратегічного планування діяльності 

виробничо-торговельних підприємств вимагає специфічного 

інструментарію, що дозволяє розкласти досягнення запланованих 

цілей за рівнями управління і забезпечує зворотний зв'язок, 

ефективний моніторинг і контроль. Відсутність такого підходу 

призводить до негативних наслідків і виникнення дисбалансу в 
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розвитку, відтоді особливого значення набуває формування суб‘єктом 

господарювання стратегії збалансованого розвитку.  

Для виробничо-торговельнх підприємств питання стратегічного 

розвитку в сучасних умовах господарювання стають особливо 

актуальними оскільки вони вимушені оперативно реагувати на 

індикатори співвідношення попиту та пропозиції споживчого ринку. 

У зв'язку з цим стало очевидно, що раніше використовувані 

методи і технології недостатньо ефективні, і тому проблема 

вдосконалення системи стратегічного менеджменту на основі 

використання нових технологій і механізмів таких як теорія 

збалансованого розвитку, зокрема збалансована система показників 

(ЗСП), яка дозволяє виміряти результати діяльності співробітників і 

підрозділів по відношенню до цілей організації.  

Питання розвитку в умовах збалансованості виробничо-

торговельної діяльності розглядаються в роботах Баканова М.І., 

Бесхмельніциної С.Н., Васіної А., Гершун А., Горского М., Ковальова 

В.В., Мордвинова С.В., Семйонової Е.В., Стоянової Є.С., Привольнєва 

Д., Шеремета А.Д. і ін. Питанням оцінки збалансованості розвитку 

виробничої сфери присвячені роботи Авдєєнко В.М., Леонтьєва В.В., 

Самочкіна В.Н., Розенбліта М.С., Піжуріна А.А.. Збалансованість 

системи управління підприємством, персоналом розроблялася 

Алехіним О.Е., Ачкасовою О. В., Беляковою Г.Я., Герчиковою І.М. 

Малярець Л. М., та ін..  

Проте, досвід застосування ЗП підприємствами вітчизняної 

промисловості дуже обмежений, однак для них існує достатньо 

відкритих питань, пов'язаних з її застосуванням.   

Серед них можна виділити такі, як, необхідність формування 

інформаційного простору підприємства, інтеграція ЗСП в загальну 

систему управління підприємством, розробка механізму оцінки 

ефективності застосування ЗСП, мотивація персоналу до застосування 

ЗСП в поточній діяльності, управління ризиками на базі ЗСП, способи 

коригування даних обліку для цілей ЗСП, розробка стратегії розвитку 

підприємства. 

Недоліки, зазначені вище, можуть бути усунені поєднанням 

використання системи збалансованих показників з методом 

сценарного планування.  

Збалансовану систему показників з управління бізнес-процесами 

виробничо-торговельних підприємств доцільно розділити на значущі 

галузі використання показників.  Так, пропонується виділяти три 

галузі використання ЗсП:  
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 для оцінки ключових результатів на основі критеріїв цінності 
продуктів процесу (сума валового доходу від продажу товарів; обсяг 

продажів в точці беззбитковості; норма маржинального доходу від 

продажів);  

 в системі бухгалтерського обліку (вартість основних засобів; 
вартість оборотних коштів; вартість амортизаційних відрахувань; 

вартість запасів товарів; виручка від реалізації товарів; грошові 

кошти);  

 в системі управлінського обліку (перелік основних продуктів 
бізнес-процесу; перелік вторинних продуктів бізнес-процесу; частка 

вартості продуктів процесу в сумарної вартості продуктів 

підприємства; вартість виготовлених основних і вторинних продуктів 

бізнес-процесу за часовий період; вартість продуктів, реалізованих 

зовнішнім споживачам; вартість продуктів, реалізованих внутрішнім 

споживачам; вартість нереалізованих продуктів процесу; частка 

доданої вартості в сумарній вартості продуктів бізнес-процесу). 

Кінцевою метою створення ефективного інформаційного 

забезпечення ЗСП є запобігання або мінімізація шкоди, що завдається 

суб'єктам за допомогою небажаного впливу на інформацію 

управлінського обліку і звітності.   Для успішного впровадження ЗСП 

в практику господарювання необхідно провести підготовку персоналу 

для розуміння проектною командою концепції ЗСП.  

Подальший розвиток і вдосконалення ЗСП призведе до 

комбінованого використання концепції ЗСП, що дозволить 

забезпечити побудову балансу між операційною ефективністю і 

стратегічною сконцентрованістю виробничо-торговельного 

підприємства. 

 

 

К. Кедебец 

 

Науковий керівник – к.е.н., ас. В.В. Косовська  

 

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКОГО 

ПРОДУКТУ НА РИНКАХ ЄС 

 

Одне з провідних місць у економіці України належить малому 

та середньому підприємництву. Частка малого та середнього бізнесу 

складає 98% усіх вітчизняних підприємств. У цьому секторі економіки 

зайнято близько 40% населення працездатного віку та обсяг 

реалізованої продукції (товарів, послуг) у 2017 році склав 62% від 
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загального обсягу реалізованої продукції [1]. На сьогодні актуальним є 

адаптація вітчизняної економіки до умов і вимог Європейського Союзу 

і переорієнтації на нові в ЄС  у зв‘язку з підписанням та ратифікацією 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і одночасним закриттям 

ринків в Росії  

Пристосування і виконання умов Європейського Союзу 

національною економікою є складним процесом. Серед цих умов 

найважливішими є оцінка рівня гармонізації вітчизняних стандартів зі 

стандартами ЄС, порівняння рівня розвитку існуючих маркетингових 

стандартів України на предмет відповідності стандартами 

Європейського Союзу.  

На сучасному етапі про ефективність застосування ідей 

маркетингу свідчить аналіз стану розвитку маркетингових стандартів у 

країнах ЄС. В країнах Європейського Союзу ця ідея набуває більшого 

поширення та є дієвим підходом до ефективного функціонування 

підприємств. Можливість забезпечувати тісний взаємозв‘язок 

маркетингового забезпечення ринку та виробничої стратегії 

досягається через чітке дотримання маркетингових стандартів. Якщо 

досягається таке узгодження, то результатом його є .[2] 

 потрібний асортимент товарів та послуг з потрібним рівнем 
якості та аргументованою ціновою політикою; 

 пристосування роботи підприємств до умов ринку; 

 скорочення витрат на розподіл товарів на зовнішніх ринках, а 
також витрат на маркетинг завдяки можливій стандартизації 

комплексу міжнародного маркетингу, що дає можливість скоротити 

витрати сировини та запаси у виробництві готової продукції; 

 синхронізація замовлень і транспорту для безперебійного та 
ефективного постачання комплектуючими виробами, їх споживачів у 

країнах ЄС; 

 ефективне функціонування ринку товарів та послуг, а також 
формування інтересу споживачів до певних товарів чи послуг тощо. 

Під час виходу української продукції на Європейський ринок 

важливе значення має відповідність міжнародним стандартам, 

ефективність оновлення основних засобів та стабільність фінансового 

становища підприємств. Більшість українських підприємств не здатні 

подолати бар‘єри входу на ринки ЄС, не через низьку якість товарів та 

послуг, а через те, що не здатні пристосуватись до вимог нового ринку, 

перш за все до стандартів ЄС. Отже, основними стандартами ЄС щодо 

України є [2]: 

1. Досягнення відповідності «ціна-якість», у позиціонування 

українських товарів на європейському ринку.  
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2. Створення комплексної маркетингової стратегії об‘єднаних 

комунікацій з європейським ринком. 

3. Впровадження сутності маркетингу співпраці із учасниками 

ринку. 

На сьогодні існує п‘ять моделей  просування товарів на 

зовнішні ринки: 

1. Непрямий експорт.  

2. Дочірня компанія.  

3. Партнерство, спільна компанія, підприємство.  

4. Інвестиції в готове виробництво.  

5. Продаж за ліцензією чи франшизою.  

Отже, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що 

гармонізація певних маркетингових стандартів України до стандартів 

ЄС здатна забезпечити певне економічне зростання вітчизняної 

економіки. Основні складові маркетингових стандартів ЄС щодо 

України мають стратегічний характер, фокусуючись на широкому 

спектрі як економічних, так і соціальних проблем. У перспективі 

планується розробити інструментарій взаємодії освітніх і бізнес 

структур України та ЄС з використанням маркетингових стандартів 

ЄС з метою забезпечення академічної мобільності та якнайшвидшої 

адаптації у чужому середовищі, підвищення рівня 

конкурентоспроможності економік. 

 

В. Щекотіхін 

 

Науковий керівник – к.е.н., ас. В.В. Косовська  

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

 

На сучасному етапі значний вплив на зростання та зміцнення 

конкурентоспроможності національної економіки належить розвитку 

інформаційного суспільства загалом та ІТ-сфери зокрема. Сфера 

інформаційних технологій є одним із головних донорів економіки 

України. ІТ-галузь має найвищі темпи зростання експорту і займає 3-тє 

місце за обсягом надходження валютної виручки в країну, а частка ІТ-

послуг становить 26 % від загального експорту послуг України [1]. 

Обсяг експорту послуг IT-сектору України у 2017 році зріс на 

20% у порівнянні з 2016 роком – до $3,6 млрд. Вклад експортної IT-

індустрії до загального ВВП України у 2017 році склав 3,3%. 

В Україні сьогодні нараховується майже 100 тис. ІТ-фахівців, 

які утворюють дохід понад $3 млрд, пропонуючи сервіси з різним 
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значенням доданої вартості і охоплюючи увесь життєвий цикл 

розробки програмного забезпечення. ІТ-індустрія щорічно створює до 

15 тис. високооплачуваних робочих місць, при цьому створення 1 

місця в ІТ-галузі стимулює створення 3-4 додаткових робочих місць в 

інших галузях економіки [2]. За оцінками компанії GlobalLogic 

Україна, за сприятливих умов до 2025 року сектор інформаційних 

технологій може зрости до 8,4 млрд дол., або у 2,3 рази, а кількість 

робочих місць збільшиться до понад 240 тис. осіб. 

На сьогодні IT-сектор чинить все більший вплив на 

внутрішню економіку України і сприяє збільшення валютних 

надходжень у країну, цим самим формуючи середній клас суспільства, 

що є основою для побудови ефективної економіки. Середньомісячна 

заробітна плата вітчизняного працівника ІТ-галузі складає близько 

2000 дол. США на місяць, що перевищує більше ніж у шість разів 

середню зарплату по економіці в цілому [3].  

У світовому масштабі  зростання українського ІТ-ринку є 

невеликим і складає лише 1% від загальносвітового показника. 

Сьогодні IT-сектор в Україні розширюється не за рахунок збільшення 

частки на світовому ринку, а за рахунок зростання надаваних послуг у 

світі. Для збільшення частки нашої країни на світовому ринку щорічні 

темпи зростання IT-послуг повинні перевищувати середньосвітовий 

рівень, забезпечуючи приріст не менше ніж 30-40% на рік.  

Негативним явищем розвитку ІТ-галузі в Україні є те, що 

протягом останніх років за кордон виїхали працювати більш ніж 10 

тис. фахівців IT, або десята частина від загальної їх кількості. 

Основними причинами такої ситуації є низький рівень життя в країні, 

політична нестабільність, правова незахищеність бізнесу від тиску з 

боку державних органів і силових структур тощо.  

Основними чинниками стримування розвитку ІТ-сфери в 

Україні є [4]: 

- наявність проявів несанкціонованого прямого державного 
втручання в діяльність суб‘єктів ІТ-бізнесу; 

- нестабільність податкового регулювання та стимулювання 
розвитку ІТ-сфери; 

- надмірне податкове навантаження на фонд оплати праці 
ІТкомпаній, що є основною причиною оплати праці у конвертах; 

- неефективність державного регулювання захисту прав 

інтелектуальної власності; 

- поглиблення розриву між ІТ-сферою та фінансово-

інвестиційними інституціями. 
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Для забезпечення сталого розвитку українського IT-ринку 

потрібно: 1) створити прозорі та стабільні правила ведення бізнесу; 2) 

здійснювати державне заохочення малого підприємництва; 3) надавати 

мікро-кредити під створення ІТ-продуктів; 4) забезпечити якісну 

підготовку професійних кадрів для ІТ-сфери; 5) сформувати 

позитивний ІТ-імідж України; 6) знизити рівень державного втручання 

і сприяти поліпшенню бізнес-клімату в країні. 

У іншому випадку найближчим часом почнеться масовий 

відтік мізків й ІТ-проектів з України в інші країн. Відсутність 

необхідного людського капіталу призведе до занепаду вітчизняних ІТ-

компаній, а це, в свою чергу, зробить з нас вічного споживача 

сучасних технологій.  

 

В. Ярошевич 

 

Науковий керівник – к.е.н., ас. В. В. Косовська 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Значне місце в економіці держави і в житті суспільства 

належить малому та середньому підприємництву. Це зумовлено тим, 

що вони є одними з провідних секторів ринкової економіки і суттєво 

впливають на зайнятість, темпи економічного розвитку, структуру 

внутрішнього валового продукту, структурну перебудову економіки, 

характеризуються швидкою окупністю витрат. Також вони відіграють 

важливу роль у насиченні ринку споживчими товарами, послугами 

повсякденного попиту, реалізації інновацій, наповненні державного 

бюджету і створенні додаткових робочих місць.  Проте останнім часом 

спостерігається тенденція зменшення кількості малих та середніх 

підприємств, так у 2012 р. було зареєстровано 364237 підприємств, а у 

2017 р.- 322920, що на 11,3% менше [1].  

За словами підприємців основними перешкодами збільшення 

кількості середніх та малих підприємств є: 

- військові дії в Україні і тимчасова окупація частини 

території східних регіонів; 

- високі податки, що змушує деяких суб'єктів малого та 

середнього підприємництва йти в тіньову економіку; 

- низький попит; 

- погіршення умов ведення бізнесу в країні; 

-  нестабільна політична ситуація; 
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- обтяжливе податкове адміністрування, бух облік; 

- інфляція; 

- часті зміни законодавства; 

- високий регуляторний тиск; 

- корупція; 

- недостатня кількість кваліфікованих працівників. 

Для аналізу умов ведення підприємницької діяльності 

експертами Інституту економічних досліджень та політичних 

консультацій було здійснено оцінку регіонів України за таким 

критеріями [2]: 

-  якісь ділового середовища 

- поточна бізнес-активність 

- довготривала бізнес-активність 

-  оцінка основних регуляторних процедур (реєстрації, 

податкового адміністрування та перевірок).  

За результатами аналізу Вінницька, Львівська, Рівненська, 

Тернопільська та Закарпатська – топ-5 областей з найкращим бізнес-

кліматом в Україні. Лише у Вінницькій області підприємці оцінили 

позитивно поточний стан ділового середовища, а також  зафіксовано 

найвищі довгострокові очікування серед всіх регіонів України, у 

результаті чого ця область посіла перше місце. Львівська та Рівненська 

області, які посіли 2-е і 3-е місце відповідно, мають високі 

довгострокові очікування. Тернопільщина виділяється високим 

рейтингом у сфері покращення регуляторних процедур, а Закарпатська 

область, характеризується помірним бізнес-оптимізм і суттєвим 

покращенням якості регуляторних процедур. 

Найнижчими показниками характеризуються Харківська, 

Луганська та Донецька області, де зафіксовано найнижчі оцінки 

ділового середовища та низьку поточну ділову активність. 

Пояснюється це територіальною близькістю до проведення 

антитерористичної операції в Україні. Відповідно до проведених 

досліджень найбільшою перешкодою для зростання бізнесу став 

низький попит на продукцію і високі ставки податків та складне 

адміністрування податків. Разом з тим, протягом останніх років 

спостерігається покращення регуляторних процедур, а саме спрощення 

реєстрації бізнесу. Що ж стосується перевірок, то кількість малих і 

великих підприємств, які перевірялися хоча б одним органом суттєво 

зросла. У 2015 таких підприємств було 51,2%, в 2016 – 68%, у 2017 – 

75%, при цьому штрафами закінчувалися 60,7% усіх перевірок.  

Отже, розвиток малого і середнього бізнес в Україні є 

недостатнім, що свідчить про наявність стримуючих факторів 
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реалізації їх потенціалу. Це підтверджується щорічним зменшенням їх 

кількості, низькою інноваційною активністю, зниженням фінансових 

результатів від діяльності. Тому на рівні держави необхідно 

впроваджувати заходи щодо активізації діяльності малих та середніх 

підприємств, а саме здійснювати правову, фінансову та інформаційну 

підтримку їх діяльності.  

 

М. Карплюк  

 

Науковий керівник – к.е.н., ас.  О.Є. Федорчак  

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ 

   

В сучасних умовах економічної нестабільності, висока динаміка 

зміни ринку може не сприятливо вплинути на суб‘єктів легкої 

промисловості. Обсяг товарообороту на вітчизняному ринку взуття в 

кількісному виразі становить 120–140 млн. пар на рік, у грошовому – 

1.5 млрд. доларів США станом на 2016 р. Середній показник 

споживання взуття на душу населення становить 2-3 пари, тоді як у 

Західній Європі – 6-8 пар. Варто згадати, що за часів Радянського 

Союзу на території УРСР випускалося 200 млн. пар взуття на рік – 

третина всієї взуттєвої продукції СРСР.  

Сучасні виробничі потужності вітчизняної взуттєвої 

промисловості дають змогу виготовляти до 120 млн. пар щорічно,  

проте останніми роками вони використовуються лише на 10–15%. За 

даними Державної служби статистики в Україні у 2016 р. виготовлено 

22,5 млн. пар взуття. За останні п‘ять років обсяги вітчизняного 

виробництва взуття знизилися, це пов‘язано з нестабільною 

фінансовою ситуацією, інертністю кризових явищ у світовій та 

вітчизняній економіці.  

Низький рівень конкурентоспроможності української продукції 

пояснюється високими податками, недосконалою системою 

просування вітчизняного взуття на ринку, відсутністю швидкого 

відгуку на запити споживача й моди, невисокою якістю взуття. За 

результатами перевірок Укрметртестстандарту виявилося, що станом 

на 2015 р. кожна друга пара взуття, що перевірялася, не відповідає 

стандартам якості. За кількістю скарг до органів технічного 

регулювання України, друге місце посідають звернення щодо 

незадовільної якості взуття – як вітчизняного, так і імпортованого. 

Наявність дешевої продукції з Туреччини та Китаю спричиняє 
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зниження частки внутрішнього виробника. Причиною цього 

виступають низькі ставки мита на ввезення товарів із цих країн. За 

даними Державної митної служби України, обсяг імпорту взуття 

значно перевищує експорт. Щодо товарної структури імпорту, то 

поставки в Україну взуття з гуми та полімерних матеріалів становлять 

13 %, із натуральної шкіри –35 %, із текстильних матеріалів – 8%, інше 

взуття – 1%, імпорт деталей взуття – 43 %. 

Лідером постачання напівфабрикатів для вирбництва деталей 

взуття в Україну є Італія, де взуттєва галузь залишається однією з 

провідних. Ця країна позиціонує себе, як законодавець моди і є одним 

із лідерів в сегменті взуття високого та середнього класу. Україна 

експортує взуття та його деталі до країн-сусідів: Румунії, Польщі, 

Угорщини та Росії. Одним із найбільших імпортерів вітчизняної 

продукції легкої промисловості є Румунія, куди постачаються взуттєві 

напівфабрикати. До Італії та Росії експортується шкіряне взуття, до 

Польщі – з гуми та полімерних матеріалів, до Росії – з текстильних. 

В Україні у легкій промисловості працює понад 10 тис. 

підприємств, з яких 1.5 тис. спеціалізуються на виробництві шкіри та 

шкіряного взуття, станом на 2015 р. Центрами української взуттєвої 

індустрії є Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Житомир, Львів, 

Кременчук, Кривий Ріг, а також м. Бровари Київської області, де 

виготовляють приблизно п‘яту частину вітчизняного взуття. У 

Броварах зареєстровано понад 200 великих і малих підприємств.  

 На основі аналізу статистичних матеріалів та наукової 

літератури, визначено, що головними проблемами розвитку взуттєвої 

промисловості є: 

 відсутність сировини та клеїв для виробництва взуття. 

Переважно всі комплектуючі імпортуються, лише лиття підошви 

здійснюють в Україні. При цьому часто порушуються терміни 

поставки напівфабрикатів і сировини; 

 застаріле обладнання вітчизняних фабрик (український 

працівник за добу виготовляє 2–3 пари взуття, європейський –7–10); 

 недостатня кількість кваліфікованих кадрів. 

 Темпи росту обсягів виробництва у сегменті взуттєвої  

промисловості демонструють зростаючу тенденцію протягом останніх 

5-ти років.  Функціонування вітчизняних підприємств пов‘язане із 

таким проблемами: відсутність власної сировини, застаріле 

обладнання, відсутність досвіду успішного просування товарів на 

ринках тощо. Унаслідок цього частка вітчизняного взуття на ринку 

України залишається незначною.  

Саме тому для прискорення розвитку взуттєвої промисловості 
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необхідно:  

 адаптувати систему державного регулювання до вимог ЄС та 

вітчизняних особливостей ведення бізнесу у сфері легкої 

промисловості; 

 запровадити інновації у виробничих та збутових процесах на 

підприємства взуттєвої промисловості. 

 

О. Оліховська  

 

Науковий керівник – к.е.н., асист.  Л.Ю. Кривецька  

 

СИТУАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО 

АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ГЕНЕРУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІДЕЙ 

НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 На сучасному етапі розвитку ринкової економіки, 

підприємства, які обирають сферу своєї діяльності або шукають 

способи для оптимізації витрат на виробництво, прагнуть до 

збільшення обсягів прибутку.На певному етапі фірма повинна вдатись 

до інновацій. Цим вона підвищить свою конкурентоспроможність на 

ринку та, можливо, займе лідерські позиції.Генерування ідей є одним 

із перших етапів для створення інноваційної діяльності та здійснення 

управлінських рішень на підприємстві, який впливає на подальше 

проведення впровадження інновацій. Існує два типи генерування ідей: 

індивідуальне та колективне. Кожне з них має свої особливості, проте 

головна спільна проблема, яка  полягає в оптимізуванні 

функціональної придатності процесів та оцінювання вартості з 

урахуванням вагомості.  На нашу думку, доцільним способом 

вирішення такої ситуації є функціонально-вартісний аналіз. 

Ми пропонуємо застосувати функціонально-вартісний аналіз 

до процесів генерування управлінських ідей, що буде доцільно, адже 

функції, які виконує ідея можуть бути непотрібними і в той самий час 

високо витратними. Розроблена модель може змінюватись залежно від 

ситуації на торговельному підприємстві. Модель функціонально-

вартісного аналізу (далі – ФВА) процесів генерування управлінських 

ідей на торговельних підприємствах складається з 4 етапів: 

підготовчий, аналітичний, дослідницько-рекомендаційний та етап 

впровадження. Така модель розглядається у двох ситуаціях: 

стохастичній та детермінованій. Стохастичний випадок на будь-якому 

керівництві характеризується невизначеністю, а детермінованість, 

навпаки, високою організацією.В умовах нестабільності варто 
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використовувати колективні методи генерування управлінських ідей, 

бо вони мають менше ризиків прийняти неправильне рішення, тим 

самим покинути конкурентоспроможність в умовах швидких змін на 

ринку. А для стабільних умов краще використовувати індивідуальні 

методи, що дають більше часу для роздумів та генерування ідей. 

Підготовчий етап складається з аналізу проблеми і виявлення 

необхідності у процесах, постановки завдань та розроблення заходів 

ФВА. В аналітичному етапі важливим кроком є створення структури 

процесу колективного та індивідуального генерування управлінських 

ідей та визначення вагомості кожної складової. Структура процесу 

генерування управлінських ідей є однакова як для групової, так і 

індивідуальної роботи та складається з учасників, методів та етапів 

прийняття рішень. Після визначення структури потрібно скласти 

функціонально-вартісну модель, де вказати функції, їх вагомість та 

витрати, що виникають. На основі такої моделі складається діаграма, 

де вказується вагомість функції та частка витрат. Такі діаграми 

допомагають підприємству визначити рівень функціонально-вартісної 

оптимальності (ФВО) процесу генерування ідей. Загальне значення, 

яке рахується за формулою середнього квадратичного, впливає на 

вибір процесу генерування управлінських ідей, а саме: загальне 

значення рівня ФВО якого процесу генерування ідей є вищим, той 

процес і буде задовольняти торговельне підприємство. 

На дослідницько-рекомендаційному етапі ФВА запропоновано 

розробити ситуаційну матрицю коригування обраного процесу 

генерування управлінських ідей на торговельних підприємствах. Вона 

враховує рівень стабільності середовища здійснення цих процесів та 

пропонує напрями змін у цих процесах відповідно до інтегрального 

показника ФВО. 

Оскільки існує суттєва проблема низької реалізації 

розроблених управлінських ідей для керівництва торговельними 

підприємствами, потрібно оцінювати вартість процесів генерування 

управлінських ідей з урахуванням вагомості і функціональної 

придатності. Рекомендована модель функціонально-вартісного аналізу 

процесу генерування управлінських ідей передбачає створення 

структурної та функціональної схеми, та на їх основі функціонально-

вартісної діаграми, що показує співвідношення значення до частки 

витрат функції. Заключним етапом обрання процесу генерування ідей 

є розрахунок рівня функціонально-вартісної оптимальності для 

торговельного підприємства. Така модель має прикладне значення і 

орієнтована на використання фахівцями економічних підрозділів 

торговельних підприємств. 
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Ю. Орєхов 

 

Науковий керівник – к.т.н., ас. С.Г. Ягольник  

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ 

 

Відомо що одним з важливих чинників, що впливає на стан 

здоров‘я населення є якість харчування та його безпечність. Але з 

кожним роком стає все складніше стежити за якістю харчової 

продукції. 

За останні 15 років Україна зробила значний поступ з 

адаптації нормативної бази та українського законодавства у 

відповідності до вимог європейських та міжнародних стандартів. 

Так, наприклад, у 2003 році набув чинності ДСТУ 4161-2003 

«Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги». Через 

2 роки у 2005 році був прийнятий закон України «Про безпечність та 

якість харчових продуктів», а у 2007 році набув чинності ДСТУ ISO 

22000 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги 

до будь-яких організацій харчового ланцюга». 

Крім того у Україні починають поступово  запроваджувати 

нову систему управління якістю продукції - HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Points – тобто здійснювати аналіз небезпеки та 

контроль критичних точок) на усіх рівнях виробництва харчової 

продукції. 

В наш час за рахунок використання цієї системи стає 

можливим ліквідувати ризики для здоров‘я оскільки виробник 

зобов‘язаний слідкувати за якістю продукції на всіх етапах 

виробництва. Більшість принципів з цієї системи вже внесено до 

законодавства економічно розвинених країн, та є обов‘язковою 

умовою при укладенні контрактів на поставку продуктів харчування. 

Долучення України до СОТ (світової організації торгівлі) 

прискорює впровадження системи ХАССП в нашій державі. Цей 

процес відбувається в три етапи. 

Перший етап розпочався 20 вересня 2017 року для великих 

потужностей виробництв, які провадять свою діяльність з харчовими 

продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного 

походження. 

Другий етап набув чинності з 20 вересня 2018 року для 

великих потужностей, які провадять діяльність з харчовими 
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продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти 

тваринного походження . 

А третій етап набуде чинності з 20 вересня 2019 року для 

малих потужностей цих виробництв. 

Крім того для виробництва безпечних харчових продуктів 

система HACCP пропонує створити наступні контрольні етапи:  

1) запобігання небезпеці;  

2) запобігання поширенню небезпеки; 

 3) усунення небезпеки;  

Вказані контрольні заходи є центральними в концепції HACCP 

і досягаються за допомогою наступних семи кроків або принципів:  

1. аналізу небезпечних чинників (ризиків) – за допомогою 

оцінки ваги ризиків та їхнього рівня небезпеки на всіх етапах 

життєвого циклу продукції; 

2. визначення критичних точок контролю (КТК); 

3. встановлення критичних допусків для кожної КТК; 

4. встановлення процедур моніторингу КТК; 

5. розроблення коригувальних дій – що робити, якщо процес 

виходить з-під контролю;  

6. встановлення процедур рахунку і ведення документації – 

документування того, що процес контролюється і всі відхилення 

виправляються;  

7. встановлення процедур перевірки того, що система ще 

існує.  

Таким чином для вирішення проблем безпеки харчових 

продуктів та забезпечення належного рівня здоров‘я населення 

доцільно застосовувати структурований підхід, який поєднує в собі не 

лише виявлення небезпек і ризиків а і здійснення контрольних заходів 

відповідної дії. Дієвість такого підходу залежить від забезпечення 

співробітництва між виробниками, органами контролю і споживачами. 

Як бачимо в Україні для того, щоб отримати безпечні і здорові 

харчові продукти починають поступово враховувати міжнародний 

досвід у сфері виробництва та контролю за якістю продукції. 

 Тому на державному рівні слід постійно вдосконалювати та 

впроваджувати відповідальність за незастосування нових сучасних 

методичних підходів щодо якості та безпеки продовольства. 
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О. Зінько 

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Н.П. Яворська  

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ 

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Сьогодні спостерігається спад розвитку економіки України, 

основною причиною якого є зниження конкурентних позицій 

вітчизняних виробників як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках. Високий рівень конкурентоспроможності економіки є 

необхідною передумовою інтеграції України у світовий економічний 

простір як рівноправного учасника міжнародних економічних 

відносин.  

Дослідження конкурентоспроможності необхідно, перш за все, 

починати з аналізу наукових тлумачень даного поняття. Це 

пояснюється тим, що за час свого існування людство пройшло кілька 

етапів розвитку і трактування одного й того ж самого явища чи 

процесу було різним. Якщо на початку згадувалося лише про окремі 

фактори конкурентоспроможності, то згодом економісти об‘єднали їх 

за рядом ознак у класи і почали розглядати інструменти впливу на них 

у межах отриманих груп.  

Отже, конкурентоспроможність підприємства – це здатність 

підприємства відстоювати свої позиції на ринку, а також 

забезпечувати ефективність виробництва та збуту продукції для 

задоволення різноманітних потреб споживачів з метою отримання 

прибутку.  

Конкурентоспроможність підприємства формується під 

впливом системи детермінант, що відображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Детермінанти конкурентоспроможності підприємства 
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Отже, рівень конкурентоспроможності певного підприємства 

залежить від великої кількості факторів, які необхідно враховувати 

шляхом реалізації процесу управління конкурентоспроможністю 

підприємства. Аналіз управління конкурентоспроможністю 

підприємства як системи, повинен проводитись із огляду ієрархії 

управління конкурентоспроможністю підприємства, представленої на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Ієрархія управління конкурентоспроможністю підприємства 

 

Таким чином, на нашу думку, конкурентоспроможність 

підприємства за умов перманентних змін ринку, залежить від 

своєчасного реагування та прийняття відповідних управлінських 

рішень менеджментом підприємства. Для швидкого прийняття 

потрібних рішень у менеджменту постійно має бути статистична 

інформація за усіма напрямами виробничо-збутової діяльності в 

розрізі асортиментних груп та позицій. Лише за таких умов є 

можливість своєчасної та адекватної реакції з боку керівництва на 

можливі зміни у кон‘юнктурі ринку з метою забезпечення 

прибутковості діяльності, що свідчитиме про належний рівень 

конкурентоспроможності підприємства. 

Досягти підвищення конкурентоспроможності підприємства 

можливо лише в тому випадку, коли в основу управління 

підприємством як пріоритетні будуть поставлені питання постійної 

діагностики конкурентоспроможності підприємства.   
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С. Булацик 

 

Науковий керівник – к.е.н., доц.  Н.П. Яворська  

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах ринкової економіки основною метою для будь-

якого підприємства є збереження абo розширення займаних позицій на 

ринку абo йoгo сегменті, стабільне oтримання прибутку абo її 

зрoстання. Для дoсягнення цієї мети неoбхідна oрієнтація 

підприємства на максимізацію прибутку, щo, в свoю чергу, мoже бути 

дoсягнутo шляхoм забезпечення висoкoї кoнкурентoспрoмoжнoсті. 

Пoсилення конкуренції на зовнішньому і внутрішньoму ринку 

викликане пoсиленням глoбалізації світoвoї екoнoміки, збільшенням 

темпів і масштабів змін у технoлoгічнoму середoвищі вирoбництва. На 

сьoгoднішній день прoдукція, вирoблена в багатьoх галузях 

вітчизнянoї прoмислoвoсті, не мoже кoнкурувати на світoвoму ринку з 

зарубіжними аналoгами.  

Враховуючи велике значення рівня конкурентоспроможності 

підприємства для його активної діяльності і розвитку, на сьогодні 

велика кількість науковців присвячує свої дослідження питанням саме 

оцінки конкурентоспроможності: В. І. Беляєва, В. Л. Дикань, Л. М. 

Закревської, Ю. Б. Іванова, Л. А. Костюк, О. Є. Кузьміна, Д. О. 

Рибницького, В. І. Сахно, О. Є. Сомової. Разом із тим, у вітчизняній 

практиці не існує єдиного підходу до окреслення шляхів підвищення 

конкурентоспроможності підприємств. Саме тому вважаємо за 

необхідне здійснити систематизацію методів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства. 

Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства є початковим 

моментом планування його діяльності та розробки стратегії 

конкурентоспроможності. Для функціонування організаційно-

економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства необхідна система оцінки конкурентоспроможності, яка 

б врахувала інтереси інвесторів, підприємств, споживачів, держави.  

Сьогодні при оцінці конкурентоспроможності підприємства 

використовується цілий ряд методів. Наявність різноманітних методик 

до визначення конкурентоспроможності підприємств веде до 

труднощів при вирішенні питання по підвищенню 

конкурентоспроможності підприємства. На основі вивчення існуючих 

наукових підходів до групування досліджуваних методів, серед 
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сукупності існуючих методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємства вважаємо за доцільне виділити наступні: матричні; 

графічні та індексні.  

 Матричні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 

базуються на використанні матриці (матриця «Бостонської 

консалтингової групи»; матриця І. Ансоффа; матриця Shell; матриця 

конкурентних стратегій М. Портера; матриця А. Томпсона – А. Дж. 

Стрикленда; матриця Хофера – Шендлера; матриця McKinsey). Вони 

не дозволяють дати оцінку рівня конкурентоспроможності 

підприємства, однак дозволяють здійснити аналіз окремих аспектів 

його діяльності, середовище функціонування, ринкову позицію та 

визначити основні напрями подальшого розвитку.  

До графічних методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємства належить метод, що базується на побудові багатокутних 

профілів (багатокутник конкурентоспроможності; метод «профілів»; 

радар конкурентоспроможності). Даний метод запропонований 

американськими науковцями і базується на виявленні критеріїв 

конкурентоспроможності підприємства, установленні ієрархії 

виявлених критеріїв (векторів компетенції) і побудови багатокутників 

конкурентоспроможності.  

Більш комплексними при оцінці конкурентоспроможності 

підприємств є індексні методи (метод, що базується на визначенні 

конкурентоспроможності продукції; метод, що базується на теорії 

ефективної конкуренції; метод, що ґрунтується на визначенні сили 

реактивної позиції; метод, що базується на теорії рівноваги фірми та 

галузі; метод інтегральної оцінки; метод бенчмаркінгу). Реалізація 

індексних методів зазвичай здійснюється за рядом етапів. При цьому, 

базою для порівняння можуть виступати галузеві показники, 

показники підприємства-лідера ринку чи ретроспективні показники 

оцінюваного підприємства. Аналітичні або розрахункові методи 

оцінки конкурентоспроможності підприємства базуються на 

здійсненні розрахунково-аналітичних операцій із вхідними даними. 

При цьому, в залежності від конкретної методики аналізу, 

застосування даних методів може передбачати як прості арифметичні 

операції, так і досить складні розрахунки. 

Отже, оцінка конкурентоспроможності підприємства повинна 

базуватися на комплексному, багатовимірному підході і враховувати 

як внутрішнє, так і зовнішнє середовище, рівень фінансової стійкості 

підприємства і реальне становище підприємств-конкурентів шляхом 

поєднання матричного, графічного та індексного методів. 
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В. Дністрян 

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Н.П. Яворська  

 

РИЗИКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Система ринкових відносин зумовлює існуванняризику в усіх 

сферах господарської діяльності підприємств, аджеринкове 

середовище вносить в діяльність підприємств елементи невизначеності 

і поширює низку ризикових ситуацій, яківиникають при присутності 

конкретних умов та обставин.В сучасних умовах політичної й 

економічної нестабільності Україниступінь ризику значно зростає. 

Питанням вивчення ризиків підприємницької діяльності та 

необхідності їх диверсифікації присвячено роботи зарубіжних учених: 

І.Ансоффа, М.Портера, А.Стрікленда, А.Томсона та інших; та 

вітчизняних учених-економістів: І.Брітченко, В.Вітлінського, 

Л.Донець, С.Захаріна, М.Корінько,І.Новікової, Л.Федулової, 

О.Ястремського та інших. Необхідність аналізу ризиків диверсифікації 

підтверджується в працях вчених,що займаються даною проблемою.  

Зазначимо, що ризик − це дія (бездіяльність, подія) господарського 

суб‘єкта, яка здійснюється в умовах вибору та очікуванні на 

благополучний результат, якщо існує імовірність несприятливого 

результату та погіршення економічних властивостей об‘єкту його 

підприємницької діяльності. Переважно ризик розглядається як 

негативне явище, яке спричиняє небажані для підприємства наслідки. 

Проте ризик може мати і позитивний вплив на діяльність підприємства 

(можливість отримання прибутку). Отже ризик доцільно розглядати як 

рушійну силу підприємницької діяльності, адже успіх досягається 

лише тими суб'єктами господарювання,які здатні та готовійти 

наризикзаради досягнення поставленихцілей. Основні форми 

мінімізації ризиків наведено на рис. 1. 

Таким чином одним основних напрямів запобігання ризикам, що 

виникають при здійсненні господарської діяльності підприємств є їх 

диверсифікація. Диверсифікацію перш за все розглядають як 

розширення об‘ємів діяльності та розширення асортименту товарів, що 

виробляються; переорієнтації ринків збуту продукції; освоєння нових 

видів виробництва та проникнення підприємства в інші галузі 

виробництва. Також диверсифікація розглядається як стратегія, 

інвестиційний підхід та маркетингове рішення, реалізація яких 

спрямована на вихід підприємства на новий ринок. Диверсифікація 
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дозволяє уникнути чистини ризику при розподілі капіталу між різними 

видами діяльності. Диверсифікація бізнесу дозволяє застрахуватися на 

випадок падіння ринку основної продукції, тобто втрачаючи попит на 

одному ринку, його можливо компенсувати на іншому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні форми мінімізації ризиків 

 

Отже, диверсифікація є найбільш обґрунтованим і відносно менш 

витратним способом зниження ступеня економічного ризику та 

передбачає виявлення саме того виду діяльності, в якому можна 

найбільш ефективно реалізувати конкурентні переваги підприємства. 

А своєчасне виявлення та оцінка ризиків диверсифікації 

надаєможливість:  

 нівелювати негативний вплив факторів зовнішнього оточення;  

 підвищити прибутковість, рентабельність та платоспроможність 

підприємства;  

 не допустити збільшення витратоємності господарської діяльності;  

 використати всі переваги від реалізації нової продукції, видів 

діяльності підприємства та виходу на нові ринки;  

 сформувати всі види ресурсів в необхідній кількості та якості;  

 забезпечити безперебійність процесу виробництва чи реалізації 

продукції підприємства;  

 забезпечитистійку конкурентну позиціюпідприємства;  

 підвищити імідж підприємства та знизити ймовірність банкрутства 

Таким чином, ризик диверсифікації господарської діяльності 

підприємства – це ймовірність настання несприятливої події, а 

диверсифікація діяльності в умовах ризику – це кількісно визначений 

план дій в умовах невизначеності, що веде в кінцевому результаті до 

переваги успіху над невдачею. Оскільки здійсненню диверсифікації 

діяльності підприємства передує розробка стратегії диверсифікації, то 

необхідно проводити порівняльний аналіз причин виникнення ризиків 

та оцінювання очікуваних наслідків на певнійстадії стратегії 

диверсифікації діяльності підприємства. 
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А. Лабик 

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Н.П. Яворська  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ПРИРОДООХОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У сучасних умовах євроінтеграції значною є проблема підвищення 

конкурентоспроможності українських підприємств шляхом стійкого 

стратегічного розвитку на основі забезпечення гнучкості та швидкості 

прийняття управлінських рішень. Ключовим моментом у вирішенні 

цього питання є наявність у системі менеджменту підприємства 

планування бізнесу, тому на сучасному етапі розвитку підприємництва 

постає питання бізнес-планування інвестиційних проектів у сфері 

природоохоронної діяльності.  

Процес прийняття інвестиційних рішень досить складний і вимагає 

серйозного обґрунтування його ефективності. Алгоритм такого 

обґрунтування або формальний доказ ефективності використання 

ресурсів, активів, інвестицій включається в поняття інвестиційного 

проектування, а реальні інвестиції оформляються у вигляді так званого 

інвестиційного проекту. Вибір конкретних форм реального 

інвестування підприємства визначається завданнями галузевої і 

товарної диверсифікації його діяльності, можливостями упровадження 

нових ресурсо- і екологоощадних технологій, а також потенціалом 

формування інвестиційних ресурсів. Для крупних реальних 

інвестиційних проектів обґрунтовування доцільності їх реалізації 

пов'язано з розробкою бізнес-планів, необхідність розробки яких 

спричинена тим, що в сучасних економічних умовах підприємства не 

можуть забезпечити свій стратегічний розвиток тільки за рахунок 

внутрішніх фінансових ресурсів і привертають на інвестиційні цілі 

значні об'єми зовнішнього фінансування. 

Основна мета розробки бізнес-плану інвестиційного проекту у 

сфері природоохоронної діяльності полягає у здійсненні планування 

інвестиційної діяльності, орієнтованої на найближчі і віддалені 

періоди розвитку інвестиційного проекту, відповідно до потреб ринку і 

можливостей отримання необхідних ресурсів.  

Бізнес-план інвестиційного проекту – це документально 

оформлений прояв інвестиційної ініціативи господарюючого суб'єкта, 

що передбачає вкладення капіталу в певний об'єкт. Основним 

джерелом капіталу при цьому виступає зовнішній інвестор.  
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Інвестиційний бізнес-план має свою специфіку. Основним 

завданням якого є переконати інвестора в прибутковості для нього 

вкладень в інвестиційний проект. Оскільки  пропозицій в інвестора 

може бути безліч, а перше враження може виявитися вирішальним, то 

бізнес-план повен бути представлений у вигляді короткого резюме 

інвестиційного проекту. Особлива увага в резюме інвестиційного 

проекту повинна приділятись опису суті проекту, формулюванню 

цілей та постановці завдань; повинні бути актуальні результати 

проведеного дослідження ринку, перелік необхідних та наявних 

ресурсів, прогнозовані результати від реалізації проекту, основні 

економічні та фінансові показники та короткі висновки.  

Концепція інвестиційного бізнес-плану створюється виходячи із 

цілі. Тому обсяг, зміст, структура та деталі повинні відповідати 

заданим цілям та вимогам потенційних інвесторів. Якщо інвестора 

зацікавить надане резюме інвестиційного проекту, він захоче одержати 

більш докладну інформацію. Детальний інвестиційний бізнес-план 

повинен мати значний обсяг та у ньому повинні бути описані всі 

сторони проекту. Крім ефективності пропонованого проекту 

потенційного інвестора ще зацікавлять ризики при участі під час 

реалізації проекту та можливі заходи його мінімізації. Тому в 

інвестиційному бізнес-плані слід також проаналізувати всі можливі 

варіанти участі сторін у проекті.  

На відміну від інших типів бізнес-планів, бізнес-план 

інвестиційного проекту має найбільше охоплення та деталізацію 

проробки, оскільки включає в собі комплекс взаємопов‘язаних 

організаційно-правових, розрахункових та конструктивно-технічних 

заходів, що забезпечує окремий напрям стратегічного розвитку 

суб‘єкта господарювання, обґрунтовує необхідність інвестиційних 

ресурсів та включає систему відповідних управлінських рішень з 

ціллю досягнення конкретних результатів за умов обмеженості 

ресурсів та чітко визначених строків. 

Отже, бізнес-планування інвестиційних проектів у сфері 

природоохоронної діяльності можна визначити як обґрунтування 

економічної доцільності, обсягів і термінів проведення капітальних 

вкладень, включаючи необхідну документацію, що розробляється 

відповідно до прийнятих стандартів, а також опис практичних дій з 

реалізації інвестицій (бізнес-план) з метою забезпечення впровадження 

сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- і ресурсозберігаючих 

технологій, виробництва і реалізації нових видів 

конкурентоспроможної продукції. 

 



134 
 

М. Магдич 

 

Науковий керівник - к.е.н., доц. Т. І. Данько 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

В сучасних умовах ринкової економіки та жорсткої конкурентної 

боротьби велику роль для підприємства відіграють його конкурентні 

переваги. Вони являють собою певні фактори або комбінацію факторів, які 

роблять діяльність підприємства більш успішною в порівнянні з 

конкурентами в конкурентному середовищі і не можуть бути легко 

повторені конкурентами. На думку вчених, для підприємства існують три 

основні шляхи здобуття конкурентних переваг: стати кращим самому 

(підприємство застосовує сукупність заходів, спрямованих на 

вдосконалення власної діяльності), послабити конкурентів або змінити 

ринкове середовище. Процес формування конкурентних переваг 

підприємства починається з ідеї її створення шляхом визначення 

відповідного джерела під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів (рис.1). 

 
Рис.1 Процес формування конкурентних переваг підприємства 

Зовнішні фактори, які впливають на формування конкурентних переваг 

підприємства, базуються на відмінних якостях товару, які утворюють 

цінність для покупця, внутрішні у свою чергу − на перевазі підприємства 

щодо витрат виробництва, які менші, ніж у конкурентів. Узагальнюючи 

підходи різних учених до визначення джерел формування конкурентних 

переваг, установлено, що джерелами формування конкурентних переваг 

сучасного підприємства можуть бути: кваліфікована робоча сила, 

сприятливі умови виробництва, створення нових видів продукції чи інших 
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інновацій, суттєве зниження собівартості продукції, її висока якість, 

унікальність та оптимальний асортимент, що відповідає потребам 

споживачів, регулювання цін підприємством, високий рівень соціальної 

відповідальності. Стрімке підвищення рівня конкуренції на внутрішньому і 

зовнішніх ринках призводить до того, що в найближчій перспективі 

конкурентоспроможними будуть ті підприємства, які матимуть конкурентні 

переваги в усіх сферах, а саме: у зниженні витрат, поліпшенні якості та 

розширенні асортименту продукції, забезпеченні гнучкості виробництва, 

підвищенні рентабельності, впровадженні інновацій, розвитку знань тощо. 

Також слід зазначити, що в науковій літературі виділяють три концепції, 

що визначають головні джерела формування конкурентної переваги 

підприємства в сучасних умовах функціонування: інституційну, ринкову та 

ресурсну. Інституційна концепція будується на тому, що джерелом 

конкурентної переваги є інтеграція підприємства в навколишнє бізнес-

середовище, його інформаційне поле і систему галузевих і ринкових 

зв‘язків. У межах ринкової концепції успішність підприємства в конкуренції 

залежить від специфіки галузі, виду і масштабу конкурентної боротьби, а 

також від поведінки самого підприємства на ринку. Ресурсна концепція 

базується на точці зору, що джерелами конкурентної переваги підприємства 

є виняткове поєднання її ресурсів, як матеріальних, так і нематеріальних, а 

також управління ними. Підсумовуючи вище викладене, можна виділити 

дев`ять основних правил при використанні яких підприємство зможе 

розробити і отримати ефективні конкурентні переваги (рис.2). 

 
Рис.2 Основні правила розроблення конкурентних переваг 

Таким чином, в сучасних ринкових умовах посилення конкурентної 

боротьби вимагає від підприємств пошуку модифікованих підходів до 

формування стійких конкурентних переваг, які є основною ланкою у 

формуванні конкурентоспроможності підприємства. 
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4.викликати довіру 

5. привабливість 

9. стислість 
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9 правил розроблення конкурентних переваг 
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ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

На сьогоднішній день існує велика кількість торговельних 

підприємств, що призводить до великої конкуренції. Тому для їх 

успішного функціонування в сучасних ринкових умовах важливим є 

забезпечення відповідних механізмів досягнення конкуренто-

спроможності. Важливим завданням будь-якого підприємства є 

охоплення не лише внутрішнього ринку, а й зовнішнього. Воно може 

забезпечуватися за рахунок формування певної конкурентної стратегії, 

що дозволить досягти значних конкурентних переваг та зміцнити свої 

конкурентні позиції. На думку багатьох вчених, щоб досягти успіху, 

важливим є обґрунтування організаційно-економічних засобів 

забезпечення конкурентними перевагами у стратегічній перспективі. 

Однак з метою практичного забезпечення конкурентоспроможності та 

ефективної діяльності торговельного підприємства, дані фактори 

структурують за рівнями господарського процесу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні фактори успіху конкуренції торговельного підприємства 
Рівні 

господарськог

о процесу 

Головні фактори успіху 

Рівень 

продажу 

оптимальне співвідношення ціни та якості; товарна 

пропозиція відповідно до потреб ринку; мінімальні витрати 

реалізації; своєчасний розрахунок з постачальниками 

товарів 

Рівень 

менеджменту 

професійно-кваліфікаційний рівень персоналу; 

забезпечення умов високопродуктивної праці; стратегічне 

управління рентабельністю використання ресурсного 

потенціалу; наявність системи підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів; швидка реакція на зміни в ринковому 

середовищі 

Рівень 

маркетингу 

визначення кон‘юнктури ринку; вибір цільових сегментів 

ринку; інформаційні зв‘язки із споживачами; відповідність 

товаропостачання до потреб ринку; гарантійне 

обслуговування; запровадження прогресивних форм 

продажу товарів  

Організаційно- досвід роботи підприємства; ефективне використання 
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економічний 

рівень 

ресурсного потенціалу; інноваційний та технологічний 

розвиток; імідж підприємства; фінансова маневреність та 

незалежність; вигідне місце розташування підприємства 

Таким чином, стан та перспективи розвитку 

конкурентоспроможності торговельного підприємства значною мірою 

залежить від ефективного використання зазначених вище основних 

факторів успіху, що охоплює широкий спектр економічних, 

організаційно-управлінських, технічних, технологічних, правових, 

кадрових та соціальних відносин. 

Управління процесом підвищення конкурентоспроможності 

передбачає врахування взаємозв‘язку окремих підсистем, зокрема 

ресурсного потенціалу підприємства та впливу на ефективність його 

формування. Механізм гарантування конкурентоспроможності 

торговельного підприємства та його ефективність доцільно розгляди 

як послідовність формування ресурсного потенціалу (блок 1), 

використання ресурсного потенціалу та формування конкурентних 

переваг (блок 2), використання конкурентних переваг (блок 3) (табл.2). 

Таблиця 2 

Формування показників ефективності забезпечення 

конкурентоспроможності торговельного підприємства  
Блок Параметри 

1.Формування ресурсного 

потенціалу 

- засоби праці; - предмети праці; - персонал; - 

авансований капітал; - спожитий капітал 

2.Використання 

ресурсного потенціалу та 

формування 

конкурентних переваг 

- надання товарних послуг; - інші види 

економічної діяльності; - соціальні функції; - 

організаційно-економічні функції; - функції 

маркетингу 

3.Використання 

конкурентних переваг та 

забезпечення 

конкурентоспроможності 

- зростання товарооборотності; - зростання 

рентабельності товарообороту; - зростання 

рентабельності ресурсного потенціалу; - 

зростання чисельності обслуговуваного 

населення; - використання прибутку для 

інтенсивного відтворення ресурсного потенціалу; 

- підвищення соціального захисту та рівня життя 

в цілому 

Отже, основними механізмами забезпечення 

конкурентоспроможності торговельних підприємств являється 

комплекс засобів і зусиль, що значною мірою залежить від 

ефективного використання зазначених вище основних факторів успіху.  
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Інноваційна діяльність позиціонується на сьогодні як важлива 

умова модернізації національної економіки, переходу до сучасної 

постіндустріальної стадії прогресу і сприймається як обов‘язковий 

атрибут ринкових економічних відносин. Також дана діяльність є 

одним з найбільш пріоритетних аспектів забезпечення вдалого 

функціонування підприємства.  

В теперішніх умовах лише інноваційна діяльність може 

забезпечити реальні конкурентні переваги для вітчизняних 

підприємств. І цілком зрозуміло, що, як в довгостроковій, так і в 

найближчій перспективі, вирішальною умовою стійкого розвитку 

нашої країни стане максимізація саме інноваційного чинника. 

На сьогоднішній день  інноваційна діяльність неможлива без 

якісного інформаційного та аналітичного забезпечення.   

Використання інформаційних систем та інформаційних 

технологій в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин є 

одним з найважливіших елементів ефективного менеджменту та 

маркетингу. 

Результативне управління інноваційним розвитком вимагає 

розроблення адекватних інструментів його забезпечення. Ефективність 

інноваційного розвитку виробничого підприємства істотно залежить 

від функціонування його управлінської системи, вагомою частиною 

якої є інформаційно-аналітичне забезпечення. 

Головна мета інформаційно-аналітичного забезпечення полягає у 

вирішенні інформаційно-аналітичними засобами не тільки проблем 

захисту від загроз які виникають, а в першу чергу, в завчасному 

виявленні та попередженні суб'єкта управління щодо причин і умов які 

можуть сприяти виникненню ранніх ознак цих загроз, а саме: ризиків, 

небезпек і викликів. 

На сьогоднішній день система інформаційно-аналітичного 

забезпечення розглядається як єдність підсистем обліку, аудиту та 

аналізу, взаємодіючих через інформаційні потоки  в процесі 

формування і передачі оперативної та якісної інформації для 

забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття 
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управлінських рішень у системі управління підприємством, в тому 

числі інноваційною діяльністю.  

Існуючі складові системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення зображено на рис. 1 

.

 
Рис.1.Існуючі складові системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення 

 

Основні напрямки інформаційного забезпечення інноваційної 

діяльності знаходяться в руслі не лише науково-технічних, а й 

економічних, технологічних, соціальних задач, з усієї множини яких 

до інформаційних передусім належать: досягнення високої якості 

інноваційного продукту, а також високої  його конкурентоспромож-

ності  на внутрішньому і зовнішньому ринках; забезпечення необхід-

них темпів імпортозаміщення щодо новітньої інноваційної продукції і 

максимальних темпів оновлення інноваційної продукції і технологій; 

оптимальне з точки зору економіко-екологічних позицій використання 

всіх видів ресурсів – природно-матеріальних, інформаційно-

енергетичних і людських; зниження забруднення оточуючого 

середовища при виробництві інноваційної продукції. 

 Отже, проблема інформаційно-аналітичного забезпечення 

стосується як менеджменту, так і економіки в цілому. 

 Ефективність інформаційного забезпечення залежить від 

організації його інформаційної системи, що дає змогу врегулювати 

використання інформаційних ресурсів, необхідних для прийняття 

управлінських рішень. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "ЛЬВІВ" 

 

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» 

імені Данила Галицького» - найбільше летовище у Західній Україні за 

пасажиропотоком та маршрутною мережею. 

Мета діяльності підприємства – надання послуг з 

обслуговування  авіаційного транспорту з максимальним 

забезпеченням екологічної безпеки та мінімальним впливом на 

навколишнє середовище. 

Екологічна політика підприємства спрямована на забезпечення 

ефективного використання та відтворення природних ресурсів 

(поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтів та ін.), 

охорону навколишнього природного середовища та забезпечення 

екологічної безпеки виробництв. Керівництво і персонал підприємства 

повною мірою усвідомлюють важливість і необхідність впровадження 

технологій з мінімальним впливом на довкілля. 

Всі новозбудовані об‘єкти ДП «МА «Львів» ім. Данила 

Галицького» пройшли державну екологічну експертизу, основна мета 

якої - заборонити реалізацію проектів, які становлять підвищену 

екологічну небезпеку. З цією метою на підприємстві постійно 

проводять моніторинг дотримання норм та вимог екологічного 

законодавства, досліджуються наявні виробничі процеси щодо оцінки 

їх впливу на природне середовище та впровадження  сучасних 

екологічно безпечних технологій. Також створено робочу групу 

з  питань охорони навколишнього середовища та 

раціонального  природокористування, яка проводить роботу з 

визначення екологічних аспектів, які найбільше  впливають на 

навколишнє середовище. 

На основі розрахунку суттєвих еколо-економічних аспектів 

було розроблено еколо-економічну  політику для ДП «МА «Львів» ім. 

Данила Галицького», яка включає: 

 покращення системи моніторингу та захисту від шумового 

впливу.Шумове забруднення довкілля є фізичним фактором, що 

створює серйозну загрозу для здоров'я людини. У Положенні про 

шумове забруднення, яке прийнято 44-ою Всесвітньою медичною 

асамблеєю (ВМА) у вересні 1992 р. у м. Марбелла в Іспанії, 
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зазначається, що підвищений рівень шуму, що виробляється 

промисловими об'єктами, транспортом, аудіосистемами й іншими 

джерелами, здатен призвести до погіршення слуху, негативно 

вплинути на вегетативну й нейроендокринну системи й емоційний 

стан людини. З метою вирішення цієї проблеми ВМА рекомендує 

забезпечувати відповідне правове регулювання діяльності, пов'язаної 

із шумовими впливами у громадських містах, містах відпочинку тощо, 

тому доцільнеше булоб встановити шум відштовхуючі споруди, бо при 

збільшості кількості рейсів посилиться шумового забруджнення і 

аеропорту потрібно сплачувати більші відшкодування; 

 посилення контролю за роботою  радіолокаційних 

систем,STARS типово використовується для контролю повітряного 

руху в зоні терміналів. Включає в себе функціонал для розмежування 

бортів, довідники погоди і контроль нижнього повітряного простору. 

Система розрахована на потенційний ріст трафіку і замінить з часом 

системи попереднього покоління; 

 посилення контролю за поводженням з відходами від моменту 

утворення до передачі на утилізацію, запровадження систем 

роздільного збирання відходів упаковки і тари.Відходи – цінний 

матеріал, який може приносити країні великий прибуток, адже 

потенціал його використання величезний. В першу чергу, це генерація 

електричної та теплової енергії за допомогою спалювання відходів, яка 

набула великої популярності у розвинених країнах. Проте, без 

сортування сміття повноцінне втілення світового досвіду неможливе, 

оскільки спалюються тільки ті відходи, які не піддаються переробці. 

Якщо туди потрапляє пластик, скло, метал або папір, при горінні вони 

виділяють у атмосферу важкі метали, канцерогени та гази, які шкодять 

здоров‘ю людини. Прибутки можна використовувати на озеленення 

території, зелений офіс, та інше; 

 підтримка справності всіх систем, періодичний технічний 

огляд механізмів та устаткування, проведення періодичних навчань 

персоналу для уникнення можливості виникнення аварій; 

 співпраця з державними і громадськими організаціями та 

зацікавленими особами; 

 посилення контролю за роботою персоналу, який у своїй 

діяльності використовує джерела іонізуючого випромінювання. 

Адміністрація аеропорту вживає і буде вживати усіх 

необхідних заходів для організації контролю якості і документального 

оформлення результатів своєї діяльності у напрямку реалізації 

еколого-економічної політики. 
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Б. Чернецький  

 

Науковий керівник – асист. К.Р. Кохалевич 

 

СУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

В умовах обмеженості природних ресурсів традиційна 

економіка   зазнає постійного  скорочення можливостей розвитку. Це 

позначається на кількості  зайнятих у промисловості, обсягах 

завантаження виробничих  потужностей, динаміці показників, які 

характеризують ефективність  вкладення коштів у традиційну 

промисловість. 

 Як наслідок, зростає  актуальність розвитку електронної 

біржової торгівлі, тобто економіки, що  функціонує у середовищі 

телекомунікаційних мереж і сучасних ІТ-технологій.  

Швидкі темпи розвитку інтернет-торгівлі, інтернет-банкінгу, 

інтернет-реклами тощо забезпечуються величезною кількістю 

суб‘єктів віртуальної економіки, її глобалізацією, а також 

оптимальною логістикою бізнес-процесів. Адже відкриття, для 

прикладу, інтернет-магазину не потребує організації експедиторської 

служби, підготовкт торгових залів, навчання і утримання персоналу 

тощо.  

Достатньо відкрити сайт. Доставка товарів може 

здійснюватись поштою, а розрахунки – за допомогою автоматизованих 

платіжних систем. Тобто електронна біржова торгівля забезпечує 

максимальну зручність і раціональність як для суб‘єктів, що 

створюють пропозицію, так і для суб‘єктів, які виявляють попит на 

певні товари чи послуги. 

 Особливе місце у віртуальній економіці займають рекламні 

технології. Загальновідомим є вислів «реклама – двигун торгівлі». У 

буквальному розумінні слова так і є. 

 Реклама в Інтернеті є ресурсом, найважливішою функцією 

якого є інформування інтернет-користувача про певний товар чи 

послугу. Масштаби поширення інформації Інтернетом не йде в жодне 

порівняння із можливостями реклами через інші засоби комунікації, 

зокрема газети, телебачення, рекламні щити тощо.  

Тобто продуктивність реклами у віртуальному середовищі-

поза конкуренцією.  

 

Якщо ще 10 років тому експерти, аналізуючи тенденції 

економічного розвитку у світі, стверджували, що ріст віртуальної 
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економіки характерний лише для високо розвинутих країн, де 

більшість населення зайняте у сфері нематеріального виробництва, то 

сьогодні для всього світу характерним є масове зростання зайнятості у 

сфері інтернет-торгівлі, інтернет-страхування, інтернет-банкінгу, 

інтернет-реклами тощо. 

 Це є наслідком розвитку, так званих, креативних індустрій. 

Британський департамент культури, медіа та спорту визначив 

креативні індустрії як такі, що походять з індивідуальної креативності 

і мають потенціал до багатства і створення робочих місць через 

генерування та  використання інтелектуальної власності. 

 Креативні індустрії сприяють створенню, виробництву і 

комерціалізації інформації творчого (креативного) змісту. Така 

інформація зазвичай захищена правом інтелектуальної власності і 

може набрати форми продукту чи послуги. 

 Доведено, що у суспільстві формується постійно зростаючий 

креативний клас – люди, які змінюють майбутнє. Членом креативного 

класу є кожен, хто здатен заробляти у віртуальному середовищі.  

 

Ю. Мігей 

  

Науковий керівник – асист. Р.Р. Русин-Гриник  

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 

СТРУКТУР 

 

У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі досить багато 

уваги приділено визначенню сутності таких категорій як 

«конкурентоспроможність»  і «підприємництво».  

Серед науковців, які займались проблемами 

конкурентоспроможності відомими є А.Сміт, М.Портер, Й.Шумпетер, 

В.Адамик, Р.Грецький, С.Мочерний, Д.Панасенко, П.Пуцентейло, 

М.Рудницька, Г.Филюк, П.Дойля, П.Зав‘ялова, Е.Мінько, М.Глазов. У 

свою чергу, А.Ластовецький, В.Колпаков, С.Покропивний, 

А.Шнейдера, Ю.Погорєлова, А.Бризгаліна, Г.Саймон, Р.Акофф, 

Є.Чернявська, А.Азріліяна, З.Варналій, М.Маліка, В.Сизоненко, 

Н.Сафронов, Є.Майовцев здійснили чималий внесок у теорію 

підприємництва. Застосування контент-аналізу цих означень дозволяє 

стверджувати, що сутнісні ознаки категорії «конкуренція» можна 

розділити на три групи:  
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1) ті, які характеризують дану категорію як відносини (виробничі 
або політико-економічні). Відносини між суб‘єктами 

господарювання, як основна сутнісна ознака категорії 

«конкурентоспроможність», виділяють Д. Панасенко і Р. Грецький; 

2)  ті, які характеризують дану категорію як динамічне явище, що є 

властивістю ринку (динамічний процес, стимул, економічне явище, 

властивість ринку). Такої позиції притримуються М. Портер, Й. 

Шумпетер, П. Пуцентейло; 

3)  ті, які характеризують дану категорію як суперництво, в якому 

перемагає той, хто більш майстерно управляє перевагами і здатен 

швидко приймати обґрунтовані регулювальні рішення стратегічного, 

тактичного і оперативного характеру. Тобто йдеться про такі ознаки 

як суперництво, боротьба, процес управління перевагами і засіб 

регулювання. На цих ознаках акцентують увагу А.Сміт, В.Адамик, 

С.Мочерний, Г.Филюк. 

На основі синтезу ідентифікованих сутнісних ознак категорії 

«конкуренція» є підстави стверджувати, що конкуренція є явищем, яке 

властиве ринковій економіці, що формується внаслідок виникнення 

таких відносин між суб‘єктами підприємництва, які супроводжується 

їх суперництвом за ринки. 

Щодо конкурентоспроможності, то ця категорія похідна від категорії 

«конкуренція». Якщо на ринку є хоча б два суб‘єкти підприємництва, 

які борються за цей ринок, то очевидно явище конкуренції має місце, 

проте конкурентоспроможність кожного із цих суб‘єктів вимірюється 

здатністю набувати конкурентних переваг (цінових, якісних тощо) і 

забезпечувати позитивну динаміку показників економічного розвитку  

внаслідок схвалюваних рішень. 

 Таке трактування категорії «конкурентоспроможність» 

стосується макрорівня, тобто суб‘єктів господарювання і  базується на 

тих сутнісних ознаках даної категорії, які ідентифіковано внаслідок 

контент-аналізу означень, сформульованих М. Портером, Г.Скударом, 

М.Єрмоловим, А.Яновським, С.Ярошенко, Г.Азоєвим, А.Мареничем, 

І.Астаховою, Л.Калашніковою, М.Перцовським, П. Канінським, 

Ф.Зав‘яловою, Р.Фатхудіновим, З.Васильєвою, П.Бєлєньким, 

В.Шинкаренком, Ю.Мануйловичем, Ю. Леонтьєвою, І.Піддубним, 

А.Піддубною, Ю.Леонтьевою, К.Рудаковою, С.Ожеговим, М.Книш, 

П.Забєліним, М.Моїсєєвою, Х.Фасхієвим, В.Стівенсоном, В.Хруцьким, 

І.Корнєєвою, Б. Райзбергом. 

На основі опрацювання запропонованих цими авторами 

означень, виявлено, що на рівні суб‘єкта господарювання сутнісними 

ознаками категорії «конкурентоспроможність» є такі здатності: 
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 отримувати прибуток, ефективно розпоряджатися ресурсами; 

 витримувати конкуренцію, протистояти конкурентам; 

 задовольняти споживчі потреби; 

 адаптуватись до змін зовнішнього середовища. 

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що для 

повноти ідентифікування сутності категорії «підприємництво» 

застосування якогось одного з наукових підходів є недостатнім, 

необхідним є їх синтез, проте, слід взяти до уваги, що серед сутнісних 

ознак цієї категорії є основні і додаткові. 

 

В. Станько  

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. О.В. Фарат  

 

ПРОЦЕС СТРЕТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Українські підприємства намагаються активно використовувати та 

удосконалювати різні системи та моделі управлінської діяльності для 

підвищення довготермінової ефективності діяльності. На 

підприємствах створюються спеціальні відділи, робочі групи та 

сектори для визначення довгострокових стратегічних пріоритетів 

розвитку підприємства та формування відповідних стратегічних 

систем. Використовуючи сучасні напрацювання та здобутки 

стратегічного менеджменту, підприємство отримує значну перевагу 

порівняно з конкурентами у боротьбі за ресурси, ринки, споживачів, 

постачальників тощо. 

Аналіз літературних джерел дають підстави розглядати планування 

економічного розвитку як процес, який реалізується у кілька етапів: 

1. Розроблення цілей розвитку підприємства (формування 

перспективного курсу розвитку підприємства, визначення необхідних 

ресурсів та джерел їх отримання). 

2. Визначення кількісних та якісних показників економічного 

розвитку підприємства (вибір прийнятних норм та об‘єктивних 

критеріїв відповідно до встановлених цілей). 

3. Інформаційне забезпечення планування економічного розвитку 

підприємства (збір та класифікація інформації, необхідної для вибору 

та обґрунтування напрямів розвитку організації). 

4. Вибір методів аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища (передбачається використання методів економічного 

аналізу, науково-технічного прогнозування тощо). 



146 
 

5. Аналіз та оцінка факторів внутрішнього середовища організації, 

що впливають на ефективність планування економічного розвитку 

підприємства (досліджується стан внутрішніх змінних організації, 

таких як: цілі, інформація, рівень кваліфікації працівників, 

ефективність трудової діяльності керівника, ресурси, технологія, 

економічна безпека). 

6. Аналіз та оцінка факторів зовнішнього середовища організації, 

що впливають на ефективність планування економічного розвитку 

підприємства (здійснюється за допомогою дослідження економічних, 

політичних, соціальних та правових факторів). 

7. Виконання планово-економічних розрахунків (полягає у 

визначенні фактичних результатів виробничо-господарської діяльності 

підприємства). 

8. Розроблення альтернативних варіантів стратегій розвитку 

організації (тобто розроблення найефективнішого для підприємства 

плану економічного розвитку). 

9. Вибір стратегії розвитку підприємства (полягає у прийнятті 

управлінського рішення на основі аналізу рівня ризику, ситуації на 

ринку та оцінки ефективності стратегії розвитку). 

10. Оцінювання та контролювання результатів реалізації стратегії 

розвитку підприємства (здійснюється встановленням ступеня 

відхилень від величини кінцевого показника та проведенням 

необхідних коригувальних дій). 

Стратегічне планування вирізняється своєю адаптивністю до зміни 

умов. Особливістю стратегічного планування є зростаючий рівень 

участі в ньому керівника підприємства. Важливим є те, що коли 

обирається конкурентна стратегія, керівництво повинне чітко 

усвідомлювати, до якого типу прагне підприємство, оскільки стратегії 

зростання для малих, середніх та великих підприємств відрізняються. 

Малі підприємства мають таку перевагу, як гнучкість, що дає їм 

змогу зазвичай оперативно перебудовувати свою діяльність, тому вони 

мають ринкові перспективи. До основних видів стратегій малого 

підприємства відносять стратегію копіювання, стратегію оптимального 

розміру, стратегію участі в продукті великого підприємства, стратегію 

використання переваг великого підприємства. Спрямованість цих 

стратегій - зведення до мінімуму гостроти конкуренції з великими 

підприємствами та якнайкраще використання їх гнучкості. 

Середні підприємства для забезпечення життєдіяльності мають 

дотримуватися спеціалізації на ринковій ніші. Середні підприємства 

можуть вибрати один із чотирьох видів стратегії зростання залежно від 

темпів їх зростання та темпів зростання ринкової ніші, в якій 
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функціонують підприємства: стратегія збереження, стратегія пошуку 

загарбника, стратегія лідерства у ніші, стратегія виходу за межі ніші. 

Ринкова ніша для середніх підприємств - це засіб конкурентної 

боротьби з великими підприємствами. 

Стратегії для великих підприємств слід вибирати на основі аналізу 

ключових чинників, що характеризують їхній стан з урахуванням 

результатів аналізу портфеля різних видів бізнесу, а також характеру і 

сутності реалізованих стратегій. 

 

 Д. Генсецький  

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. О.В. Фарат  

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Головну роль в економіко-соціальній та екологічно збалансованій 

енергетичній політиці будь – якої сучасної держави відіграє 

енергоефективність. Скорочення необхідності в енергоресурсах 

внаслідок їхнього ефективного використання суттєво зменшує 

залежність економіки від імпорту енергоносіїв та значно впливає на 

зниження енергомісткості ВВП країни. 

В сучасних умовах все більша увага світового товариства приділена 

глибокій структурній трансформації паливно-енергетичних комплексів 

держав. Основна мета даних процесів полягає у якісній перебудові 

енергетичних ринків, підвищення ефективності використання 

енергоресурсів та зменшення залежності від їх імпорту. 

Протягом останніх років альтернативна енергетика не лише набула 

ознак однієї із ключових галузей економіки, а й стала головною 

конкурентною перевагою тих держав, що її ефективно запроваджують.  

За усю історію незалежності нашої держави питання 

енергоефективності завжди залишалось актуальним, а в умовах 

сучасної глибокої економічної та енергетичної кризи постає особливо 

гостро. Військовий конфлікт, залежність паливно-енергетичного 

комплексу від імпорту російської продукції та трансформаційні 

проблеми вітчизняних підприємств змінюють механізми підвищення 

енергоощадження на інструменти стабілізації української економіки та 

екологічного стану країни. 

Євроінтеграційні процеси,великий природний потенціал та вступ 

України до IRENAстворюють масу можливостей для виходу країни на 

міжнародний ринок відновлювальної енергії та побудови ефективної 
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концепції розвитку даної галузі. Це спосіб покращення інвестиційного 

іміджу нашої держави, а найголовніше – залучення найкращих 

світових технологій  й ―зелених‖ інвестицій.   

Запровадження альтернативної енергетики в Україні  надає ряд 

переваг, а саме: 1) підвищення енергетичної і екологічної безпеки 

країни; 2) нівелювання залежності національної економіки від імпорту 

нафтопродуктів; 3) забезпечення всіх секторів промисловості 

енергоресурсами  власного виробництва; 4) виконання державою 

міжнародних зобов‘язань у сфері охорони навколишнього середовища. 

На сьогодні  найбільшими темпами здатна розвиватися 

біоенергетика. З огляду на можливості національного аграрного 

сектору, який є провідним виробником з вирощення цукрового буряку, 

рапсу й сої, вітчизняні виробники мають усі шанси зайняти своє місце 

на європейському ринку альтернативних видів палива. 

Протягом останніх роківв державіінтенсивно розвивається й 

сонячна енергетика За даними української асоціації відновлюваної 

енергетики станом на 2017 року  приріст частки електричної енергії, 

що була вироблена з відновлюваних джерел  складає близько 0,5% на 

рік.Попри те, що в порівнянні з країнами ЄС даний показник є досить 

незначним,  він свідчить про позитивні зрушення в даній галузі. 

Україна має напрацьовані технології випуску сонячних модулів, що 

при постійно зростаючому попиті у світі створює високий експортний 

потенціал для вітчизняних підприємств. 

Попри те, що в Україні запроваджено низку економічних важелів, 

спрямованих на підвищення рівня генерації енергоресурсів саме з 

відновлювальних джерел енергії,для масштабного розвитку даного 

сектору країна має ряд перешкод:1) відсутність механізмів правового 

захисту іноземних капіталів; 2) застаріла модель ринку електричної 

енергії; 3) наявність слабкої державної підтримки розвитку зелених 

технологій; 4) висока вартість капіталу; 5) відсутність сучасної 

енергетичної інфраструктури, віддаленість від мереж, законодавчі 

бар‘єри на місцевому рівні 6) невідповідність української продукції 

світовим стандартам.  

Отже, для економіки України перехід на використання 

альтернативних джерел енергії є надзвичайно актуальним та 

своєчасним питанням, вирішення якого сприятиме забезпеченню 

економічної та енергетичної незалежності країни. Сучасна концепція 

державного управління розвитком відновлювальної енергії не 

відповідає темпам трансформацій, які необхідні для масштабного 

заміщення традиційної енергетики.  
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Таким чином, необхідними умовами для розвитку альтернативної 

енергетики в контексті міжнародної торгівлі є розв‘язання наступних 

актуальних завдань: 1) гармонізація українського законодавства 

відповідно до умов третього енергопакета ЄС; 2) трансформування 

ринку електричної енергії; 3) створення легкої й прозорої системи 

підтримки для залучення інвестицій; 4) кредитування  (коштом 

державного бюджету, гранти міжнародних фінансових організацій); 

5)удосконалення наявних технологій виробництва, переробки та 

споживання традиційних енергоресурсів. 

 

Л. Строяк 

  

Науковий керівник к.е.н., доц. О.В. Фарат  

 

ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА 

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

  Сучасні тенденції розвитку світової економіки наочно свідчать 

про постійне збільшеимя впливу сфери послуг та скорочення її 

залежності від сфери виробництва. Сучасна структура міжнародної 

торгівлі послугами представлена послугами високих технологій 

(комунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги), туристськими і 

фінансовими послугами. 

Туризм - це не тільки специфічна форма торгівлі послугами, а 

й великий сектор економіки багатьох країн світу. З точки зору 

економічних показників, туристський сектор є одним з найбшьш 

швидко розвиваючих.  

Динамічний розвиток туристських ринків дозволяє 

створювати нові робочі місця, забезпечувати розвиток суміжних 

галузей, а значить підвищувати добробут населення. 

Міжнародні експерти відносять сучасний туризм до галузі 

світової економіки, яка не знає спадів. Туризм відіграє значну роль у 

формуванні валового внутрішнього продукту.  

У багатьох країнах світу туризм розвивається як система, яка 

надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, 

звичаями, духовними і релігійними цінностями даної держави і його 

народу. Крім значної статті доходу в казну, туризм є одним з потужних 

факторів посилення престижу країни і зростання значення в очах 

світової спільноти. 

 Розвиток міжнародного туризму приводить до розвитку 

економічної інфраструктури країни і світових процесів. Міжнародний 
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туризм є джерелом валютних надходжень, забезпечення зайнятості 

населення, розширення міжособистісних контактів, а також активізації 

зовнішньоторговельного балансу.  

Міжнародні поїздки представляють собою специфічну форму 

міжнародної економіки, так званий міжнародний туризм. Їх специфіка 

полягає в тому, що споживач послуг переміщається за кордон до 

виробника де купує товари і послуги. Таким чином міжнародні поїздки 

з точки зору світової економіки є не стільки вид послуги, скільки набір 

послуг, що купується мандрівниками за кордоном. 

Міжнародний туризм входить до числа трьох найбільших 

галузей, поступаючись нафтовидобувної промисловості 

автомобілебудуванню, питома вага яких в світовому експорті 11% і 8,6 

відповідно. 

Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в 

західноєвропейських країнах. На частку цього регіону доводиться 

понад 70% світового туристичного ринку і близько 60% валютних 

надходжень. Приблизно 20% доводиться на Америку, менш 10% - на 

Азію, Африку, та Австралію разом узяті. 

Останнім часом туризм став одним з найприбутковіших видів 

бізнесу в світі. Постійно зростає значення туризму як джерела 

валютних надходжень і розширення міжнародних зв'язків.  Туризм 

прямо або побічно впливає на 32 галузі економіки (це турфірми, всі 

види транспорту, готельні комплекси, системи харчування, будинки 

відпочинку, санаторії, національні ремесла, національні парки і багато 

іншого). До того ж - це кожне дев'яте робоче місце в світовому 

виробництві. 

Індустрія туризму приносить прямі доходи, при цьому витрати 

на туризм пронизують багато рівні економіки, створюючи не тільки 

пряму, а й непряму зайнятість. Також вона забезпечує надходження в 

іноземній валюті , поповнюючи державний бюджет, надає допомогу 

малому та середньому бізнесу, стимулює розвиток виробництва, 

розширює споживчий ринок товарів і послуг; що сприяє економічному 

розвитку регіонів, які не передбачають ніякої іншої торгової чи 

промислової бази.  

Країнам, що розвиваються доцільніше розвивати сферу 

послуг, так як відновлення виробництва вимагає вкладення значних 

коштів. В цьому відношенні туризм може виступати в якості 

невиробничої сфери. 

 Значення туризму для соціально-економічного розвитку 

суспільства характеризується такими даними: загальні витрати на 

внутрішній і міжнародний туризм становить 12% світового валового 
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національного продукту, щорічно реєструється понад 1,5 млрд. 

внутрішніх і міжнародних поїздок, в яких бере участь одна третина 

населення Землі.  

На частку міжнародного туризму щорічно припадає 7% 

загального світового експорту і 25-30% світової торгівлі послугами; 

щорічний приріст міжнародного туризму становить 4,0%, а в 

перспективі він стане провідною експортною галуззю в світі. 

 

Н. Задільський 

 

Науковий керівник – к.е.н., доц . О.В. Фарат 

  

РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОГО» БІЗНЕСУ МАЛИМИ І СЕРЕДНІМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Розвиток «зеленого» бізнесу малими і середніми підприємствами 

охарактеризуємо на прикладі  туристичних підприємств, оскільки 

туризм є динамічно зростаючим сектором світового господарства.  

Одним із пріоритетних шляхів подолання кризи, що склалась в 

аграрному секторі, є активізація сільського населення до 

підприємницької діяльності у невиробничій сфері сільського 

(зеленого) туризму. Його становлення та розвиток сприяють 

системному вирішенню організаційно-економічних проблем, 

пов‘язаних із відтворенням трудового потенціалу в аграрній сфері, 

формуванням нових напрямів виробництва й реалізації 

сільськогосподарської продукції, підвищенням зайнятості сільського 

населення, зростанням доходів та покращенням його життєвого рівня.  

Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в 

приватних господарствах сільської місцевості з використанням майна 

та трудових ресурсів особистого селянського, підсобного або 

фермерського господарства, природно-рекреаційних особливостей 

місцевості та культурної, історичної та етнографічної спадщини 

регіону. Розвитку сільського зеленого туризму в Україні сприяють 

наступні чинники: зростаючий попит мешканців українських міст та 

іноземців на відпочинок у сільській місцевості, унікальна історико-

етнографічна спадщина українських сіл, багаті рекреаційні ресурси, 

екологічна чистота сільської місцевості, відносно вільний сільський 

житловий фонд для прийому туристів,наявність вільних трудових 

ресурсів для обслуговування туристів, традиційна гостинність 

господарів та доступна ціна за відпочинок, можливість надання 
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комплексу додаткових послуг з екскурсій, риболовлі, збирання ягід і 

грибів, катання на конях тощо.  

Розвиток сільського зеленого туризму змусить сільські громади 

приділяти більше уваги благоустрою сіл, реформуванню транспортної 

інфраструктури, відновленню роботи місцевих закладів культури, 

забезпеченню екологічної чистоти довкілля і вирішенню нагальних 

соціально-економічних проблем села за рахунок додаткових 

надходжень до бюджетів місцевих органів влади.  

Сьогодні розвиток сільського зеленого туризму в Україні 

обмежують і гальмують такі фактори: політико-економічна 

нестабільність у державі, відсутність належного правового 

забезпечення розвитку сільського зеленого туризму, відсутність 

механізму раціонального та екологічно збалансованого використання 

природного та історико-культурного потенціалу для потреб туризму, 

низький рівень інфраструктури та комунікацій, недостатній рівень 

кадрового та рекламно-інформаційного забезпечення, брак дешевих 

кредитів, які можуть бути використані як інвестиційний ресурс для 

модернізації об'єктів сільського туризму, несприятливе правове та 

економічне середовище для діяльності сільського населення, на 

всеукраїнському рівні відсутня реклама сільського туризму, проблеми 

в отриманні гарантованих та якісних послуг, недостатня можливість 

захисту прав сторін, недостатня кількість високоякісних об‘єктів 

розміщення в центрі та на сході країни, складність доступу до 

інформації щодо невикористаних туристичних можливостей села, 

відсутні навчальні центри для підготовки та перепідготовки 

менеджерів та сільського населення.  

Ці негативні фактори можна подолати за рахунок проведення 

виваженої політики державного регулювання розвитку сільського 

зеленого туризму, зокрема і на регіональному рівні, з використанням 

наявних важелів прямого і непрямого впливу.  

Отже, формування «зеленої» економіки включає в себе різні 

аспекти: науково-технологічний, структурний, фінансово-

економічний, юридичний, соціально-культурний, етичний. Усі вони 

знаходять своє віддзеркалення в діяльності «зеленого» бізнесу. Але 

сфера його застосування ще вузька. Нині «зелений» бізнес 

спрямований переважно на обмеження та коригування екологічного 

збитку, утилізацію відходів, виробництво екологічно чистої продукції, 

обслуговування екокомпаній тощо 
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І. Симканич  

 

Науковий керівник – д.е.н., проф. В.П. Мартинюк  

 

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ 

НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Україна поступово відновлюється після економічного колапсу 

2014-2015 років. Економіка країни поступово зросла на 2,4% у 2016 

році та на 2,5% у 2017 році. 

Але такі темпи виглядали б непогано для розвиненої держави, але 

не для України. Вони занизькі порівняно з сусідніми країнами. 

Економіки європейських держав, що розвиваються, зросли в 

середньому на 3,2% та 5,7% відповідно. На жаль, за два роки 

зростання реальний ВВП України ще не досяг докризового рівня. 

Крім того, чинники, які вселили б надію на економічне 

зростання в найближчій перспективі, відсутні. Показник безробіття 

вперто тримається на високому рівні — близько 10%. Відновлення 

промислового виробництва та створення сприятливого 

підприємницького середовища для бізнесу  відбувається доволі 

повільно. 

Після періоду швидкого зростання бюджетних доходів, 

частково завдяки високій інфляції, стан державних фінансів 

погіршується. У першому кварталі 2018 року консолідований бюджет 

був зведений з дефіцитом, хоча протягом кількох останніх років у цей 

період формувався профіцит. 

Навіть сприятливий чинник — високі темпи зростання 

інвестицій в основний капітал, 18.2% у 2017 році — виглядає не надто 

оптимістично, враховуючи низьку базу порівняння та їхню залежність 

від імпорту. 

Темпи та глибина економічних реформ в Україні, здійснених 

протягом останніх кількох років, безпрецедентні. Однак цих 

перетворень недостатньо для того, щоб країна стала на шлях сталого 

та потужного економічного зростання. 

На жаль наша країна не змогла залучити капітальні інвестиції 

в обсязі, необхідному для стрімкого економічного підйому. Приплив 

прямих іноземних інвестицій скоротився у 2017 році до незначних 2% 

ВВП. Іноземні інвестори називають основними  перешкодами 

повсюдну корупцію та відсутність довіри до судової системи. 
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Інвестиції в основний капітал відносно ВВП нижчі за середній 

історичний рівень: 16% у 2017 році порівняно з 20% на початку 2000-х 

років та 25% під час економічного буму 2005-2008 років. 

 Як відомо, інвестиції в основні фонди — вирішальний фактор 

розвитку країн з ринками, що розвиваються. Кілька років економічної 

стабільності та кволого зростання не слід сприймати як належне. 

Економіка України залежна від глобальних товарних ринків, 

кон'юнктура яких протягом кількох останніх років була сприятливою, 

але це не триватиме вічно. 

У найближчому майбутньому влада мусить виплачувати 

мільярди доларів за державним боргом, а одержати нові позики на 

міжнародних ринках капіталу, як показує досвід Аргентини та 

багатьох інших країн, що розвиваються, буде нелегко. 

Хоча в останні роки українська влада отримала суттєву 

фінансову підтримку від західних партнерів та реструктуризувала 

зовнішній борг, залучення зовнішнього фінансування залишається 

критичним для утримання економіки на плаву. 

Поточна програма МВФ на 17,5 млрд дол, з якої Україна 

одержала 10 млрд дол, завершується у березні 2019 року, якраз 

напередодні довгого виборчого циклу, що складається з 

президентських виборів у березні 2019 року та парламентських 

виборів у жовтні 2019 року. Однак влада не має часу до березня — 

чималі виплати за зовнішнім боргом потрібно зробити вже у 2018 році. 

Уряд повинен виплатити понад 10 млрд дол за зовнішнім 

боргом у 2018-2019 роках, включаючи тіло позики та відсотки. 

Виплати офіційним кредиторам — МВФ, Світовому банку, США — 

становлять майже дві третини цієї суми. 

Уряд мав достатньо ресурсів для здійснення виплат у першому 

кварталі 2018 року, але до кінця 2019 року треба сплатити ще 8,5 млрд 

дол, що становить майже половину міжнародних резервів Нацбанку —

 18,4 млрд. дол. у кінці квітня. 

Без нових валютних позик резерви НБУ до кінця 2018 року 

впадуть нижче загальноприйнятого порогу безпеки — трьох місяців 

імпорту.  

Постійне виснаження резервів на тлі посиленої невизначеності 

напередодні виборів та несприятливих сезонних факторів можуть 

сильно підштовхнути девальваційні очікування. Якщо і на далі 

зростатиме тиск на національну валюту, то це  створить загрозу 

стрімкого знецінення гривні. НБУ буде змушений реагувати на це 

підвищенням облікової ставки, повторним запровадженням валютних 

обмежень та інших антикризових заходів.  
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Впровадження таких  заходів  негативно відобразиться не 

лише на розвитку підприємницького середовища в нашій державі а і на 

розвитку економіки в цілому. 

 

М. Федосеєв 

 

Науковий керівник – д.е.н., проф.  В.П. Мартинюк  

 

ЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА У 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Незважаючи на  всі труднощі та виклики зовнішнього та 

внутрішнього характеру Україна по трохи крок за кроком повертається 

до нормалізації економічного розвитку країни. 

Так, наприклад у І півріччі 2018 року було зафіксовано 

продовження позитивних економічних тенденцій та головних ознак 

макроекономічної стабілізації, що відбувалося на тлі процесів 

реформування у напрямку як підвищення доходів населення, так і 

посилення інвестиційної складової зростання, а також в цілому 

сприятливих зовнішніх умов. 

Загалом після подолання падіння економіка України зростає 

вже десять кварталів поспіль. Це свідчить про те, що курс на 

формування відкритої конкурентоздатної економіки України 

приносить відповідні результати. Прискорення економічного 

зростання вдалося досягти насамперед завдяки збільшенню інвестицій 

у підприємницький сектор та внутрішньому споживчому попиту. 

Як свідчать дані Державної служби статистики України та 

МЕРТ України, реальний ВВП у I кварталі 2018 року зріс на 3,1% (у 

розрахунку до І кварталу 2017 року) порівняно з 2,8% у І кварталі 2017 

року. Реальний ВВП у II кварталі 2018 року порівняно з попереднім 

кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,9%, а 

порівняно з II кварталом 2017 року – на 3,6%. 

В цілому економічний розвиток у І півріччі 2018 року, не 

дивлячись на певні негативні коливання окремих показників 

економічної діяльності, що у тому числі були спричинені 

специфічними обставинами, формує основу для подальшого якісного 

економічного зростання в умовах реалізації задекларованих реформ.  

Водночас слід враховувати умови, що зберігають ризики 

сповільнення економічного зростання України, у т. ч. через можливе: 

погіршення зовнішньоекономічних умов торгівлі, зокрема через 

«торгові війни» та жорсткіші монетарні умови, що може призвести до 
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стиснення міжнародної торгівлі та зниження попиту на продукцію 

українського експорту; фіскальне домінування, що може обмежувати 

державні інвестиції та збільшити боргове навантаження, стримуючи 

економічний розвиток країни в середньостроковій перспективі. 

Загалом на 2018 рік оцінки зростання реального ВВП 

коливаються у межах 3,2%–3,5%, споживчої інфляції у межах 

однозначного числа на кінець року у річному вимірі – від 8,9% (НБУ) 

до 9% (МВФ) та 9,9% (Світовий банк). 

 Таким чином на розвиток макроекономічної ситуації в 

Україні у цьому році усі дивляться із помірним оптимізмом. МВФ та 

Світовий банк передбачають, що погіршення умов торгівлі підвищить 

дефіцит поточного рахунку платіжного балансу вже цього року до 

3,7% ВВП, а наступного – він становитиме 3,3–3,5% ВВП.  

 Через складні умови міжнародної торгівлі, нестабільність 

світових фінансових ринків, протистояння на Сході країни МВФ та 

Світовий банк очікують, що у 2018 та 2019 роках Україна 

стикатиметься зі значними фінансовими потребами та ризиками у 

бюджетній сфері.  

У 2018-2020 роках і надалі  продовжуватиметься поступовий 

перехід від споживчої до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку 

економіки, на якій базуватиметься якісне економічне зростання. Але 

для забезпечення макроекономічного зростання слід враховувати 

наступні фактори: 

 інвестиційний попит, що буде підтримуватись оновленням 

існуючих та введенням нових основних фондів, покращенням 

інфраструктури, підвищенням енергоефективності 

виробництва, покращенням інвестиційного клімату та умов 

ведення бізнесу; 

 розширення експортного потенціалу країни в умовах 

продовження євроінтеграційних процесів та покращення 

кон‘юнктури на зовнішніх ринках. 

Тому для прискорення економічного зростання до 4% чи більше у 

найближчі два роки потрібно зберегти макроекономічну стабільність 

та завершити реформи стосовно створення ринку землі, оздоровлення 

фінансового сектора, протидії корупції та приватизації. Також 

доцільно провести реформу державних підприємств, сформувати 

прозорий і діючий ринок газу, включаючи стуттєве реформуванння 

системи Нафтогазу, забезпечити захист прав власності.  Поступове 

впровадження цих реформ буде стимулювати нарощування інвестицій 

у підприємницький сектор та збільшення його продуктивності.  
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П. Яцина 

 

Науковий керівник – д.е.н., проф.  С.В. Князь  

 

ФОРМУВАННЯ ТРАНСФЕРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

КРЕАТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 

Доведено, що усі, без винятку, підприємницькі структури є 

учасниками трансферних відносин. Трансферними є відносини, які 

передбачають передачу певних активів, носіїв знань, умінь, навичок, 

інформації тощо одним суб‘єктом іншому суб‘єкту як на платних, так і 

безоплатних умовах. 

У внутрішньому середовищі підприємницької структури 

трансферні відносини виникають між структурними підрозділами. 

Характер цих відносин визначається технологією комерціалізації і 

системою управління. У зовнішньому середовищі підприємницької 

структури трансферні відносини є результатом його взаємодії з 

органами державної влади, бізнес-партнерами, споживачами готової 

продукції. Безліч вхідних і вихідних потоків інформації, фінансових і 

матеріальних ресурсів, готової продукції, технологій є перманентним 

предметом договірних узгоджень економічних інтересів організацій.  

Проведені дослідження показали, що основні причини, які 

стримують креативний розвиток підприємницьких структур і 

обмежують їхню взаємодію з іншими суб‘єктами господарювання, 

виникають через низький рівень трансферного потенціалу креативного 

розвитку підприємницьких структур (ТПКРПС). 

 В Україні за даними офіційної статистики впровадження 

інновацій здійснюють не більше 11% промислових підприємств, тоді 

як в США, ЄС, Японії – 60-80%. 

Аналізуючи трансферні можливості підприємницьких 

структур через призму законів синергії, цілісності, появи в організації 

спільної мети, поетапного розвитку, самозбереження, зростаючої 

інформативності, доведено, що трансферний потенціал інноваційного 

розвитку підприємницької структури є сукупністю можливостей з 

акумулювання, на умовах трансферу, прав інтелектуальної власності, 

технологій, інноваційної продукції, фінансових та інших ресурсів, а 

також здійснення їхньої передачі споживачам, бізнес-партнерам, 

органам державної влади тощо під час реалізації програм креативного 

розвитку.  

Підприємницькі структури, як суб‘єкти трансферних відносин, 

з одного боку, є системами, в які входять взаємодіючі між собою 
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підсистеми, а, з іншого боку, підприємницькі структури є 

компонентами систем вищого порядку, наприклад, інтегрованих 

виробничо-господарських систем, систем регіональної економіки 

тощо. Ця особливість має визначальний вплив на усі характеристики 

ТПКРПС.  

Компоненти внутрішнього середовища ТПКРПС включають 

можливості акумулювати інноваційну продукцію, технології, ресурси, 

права інтелектуальної власності, а також здійснювати передавання 

технологій, ресурсів, прав інтелектуальної власності, інформації та 

інноваційної продукції споживачам, бізнес-партнерам, органам 

державної влади. 

Своєю чергою, до компонентів зовнішнього середовища 

належать можливості фінансувати програми креативного  розвитку на 

умовах трансферу ресурсів венчурних фондів і банків, отримувати 

венчурними підприємницькими структурами певні преференції за 

рахунок реалізації програм креативного розвитку в межах локальних 

інноваційних структур, здійснювати трансфер інноваційної продукції 

та ресурсів альтернативними способами через альтернативні мережі 

(комунікаційні системи), реалізовувати трансфер інноваційної 

продукції та ресурсів за участю офшорів тощо. Компоненти ТПКРПС 

пов'язані між собою зв'язками координації, побудови, функціонування, 

а також розвитку. 

Носіями можливостей внутрішнього і зовнішнього середовищ 

є суб‘єкти трансферних відносин. Вони визначають і узгоджують між 

собою цілі трансферу. Цілі суб‘єктів трансферних відносин 

реалізуються найчастіше на договірних засадах. Аналізування 

контрактів, укладених суб‘єктами трансферу, показало, що 

передавання ресурсів або готової продукції від одного суб‘єкта 

трансферу до іншого супроводжується використанням конкретних 

трансферних моделей. 

 Рішення щодо вибору певної трансферної моделі є підставою 

для конкретизації комунікацій, які забезпечуватимуть трансфер, а 

також технологій і способів управління ним.  

Проведені дослідження показали, що незалежно від того, яку 

саме трансферну модель обирають суб‘єкти трансферних відносин, 

вони, найчастіше, здійснюють трансфер інформації (науково-

технологічної, фінансової тощо) та фінансових ресурсів. Саме ця 

особливість пов‘язана з основними проблемами формування і 

раціонального використання ТПКРПС. 
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Д. Мороз 

 

Науковий керівник – д.е.н., проф.  С.В. Князь  

 

ЗБАЛАНСОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТРАНСФЕРНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Остатніми роками в різних альтеративних джерелах подаються 

аналітичні дані щодо наявного інноваційного потенціалу торговельних 

організацій, а також досягнутого ними рівня інноваційного розвитку.  

З метою уникнення суб‘єктивізму і фрагментарності в 

оцінюванні інноваційного потенціалу та інноваційного розвитку 

вітчизняних торговельних організацій використано коефіцієнти, 

адаптовані до системи вхідних і вихідних показників EU Research & 

Innovation Scoreboard. Їхнє обчислення показало, що у загальній 

сукупності досліджених організацій сформувались три групи суб‘єктів 

господарювання.  

У першу попали ті, в яких виявився високим як рівень 

інноваційного потенціалу, так і рівень інноваційного розвитку. 

Організації, в яких рівень інноваційного потенціалу високий, а рівень 

інноваційного розвитку низький, попали у другу групу. Третя група 

охопила суб‘єктів підприємництва з низькими рівнями інноваційного 

потенціалу та інноваційного розвитку. Серед ідентифікованих груп 

торговельних організацій найбільший інтерес представляють перша і 

друга групи. Оскільки виявилось, що торговельні організації з 

відносно однаковим рівнем інноваційного потенціалу досягають 

різного рівня інноваційного розвитку, то очевидно, що традиційні 

параметри, за якими, як правило, оцінюють інноваційний потенціал, 

частково, а в певних випадках, однобоко відображають інноваційні 

можливості торговельних організацій.  

Враховуючи це, торговельні організації було проаналізовано на 

предмет їхніх трансферних можливостей щодо інноваційного 

розвитку. Цьому дослідженню передувало розроблення комплексу 

коефіцієнтів для оцінювання трансферного потенціалу. Доведено, що, 

в залежності від стадії, на якій перебуває формування трансферного 

потенціалу, керівники торговельної організації мають різні потреби в 

управлінській інформації. Так, інформація про досягнутий рівень 

трансферного потенціалу необхідна для своєчасного вироблення 

регулюючих управлінських рішень, пов‘язаних із підвищенням 

ефективності реалізації програм інноваційного розвитку торговельної 

організації.  
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Інформація про рівень кредитоспроможності торговельних 

організацій, його інвестиційну привабливість, прибутковість, рівень 

ділової активності, швидкість і тривалість обороту ресурсів необхідна 

в процесі бізнес-планування і техніко-економічного обґрунтування 

програм інноваційного розвитку торговельної організації. Інформація 

про критичні рівні витрат і обсяг реалізації інноваційних товарів – під 

час розроблення стратегії формування трансферного потенціалу тощо. 

Враховуючи різновекторний характер інформаційних потреб 

менеджерів, очевидним є те, що трансферний потенціал також має 

бути параметризованим диференційовано. Параметризацію 

трансферного потенціалу запропоновано здійснювати у розрізі таких 

ознак: об‘єкти трансферу; комунікації між суб‘єктами трансферних 

відносин; права інтелектуальної власності на об‘єкт трансферу; 

способи і умови трансферу. Трансферний потенціал запропоновано 

обчислювати на основі ідентифікування внутрішніх і зовнішніх 

трансферних можливостей. На основі обчислення показників, які 

характеризують трансферний потенціал, а також ідентифікованого 

рівня інноваційного розвитку торговельних організацій проведено 

кластерний аналіз досліджуваної сукупності суб‘єктів 

господарювання.  

У результаті утворилось дві групи торговельних організацій. 

Одна з них характеризується високими рівнями трансферного 

потенціалу та інноваційного розвитку. У другу групу попали 

організації з низькими рівнями трансферного потенціалу та 

інноваційного розвитку. Враховуючи те, що інноваційний потенціал 

торговельних організацій обох груп однаковий, то є підстави 

стверджувати, що рівень інноваційного розвитку лінійно залежить від 

рівня їхнього трансферного потенціалу. У процесі виконаного 

дослідження доведено, що під час формування і використання 

трансферного потенціалу виникають певні протиріччя. Їхній 

критичний аналіз показав, що усі показники, які характеризують ці 

протиріччя, відображають фінансову стійкість та ефективність 

інвестування в реалізацію програм інноваційного розвитку.  

Доведено, що ці параметри є визначальними для розвитку 

трансферних відносин між торговельними організаціями. Суттєву 

залежність трансферного потенціалу від показників фінансової 

стійкості та ефективності інвестування у реалізацію програм 

інноваційного розвитку суб‘єктів господарювання обґрунтовано 

статистичним спостереженням і обчисленням лінійного коефіцієнта 

кореляції (0,9966).  
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В.Чуба 

 

Науковий керівник – д.е.н., проф. С.В. Князь  

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСФЕРНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ КОМЕРЦІЙНИМИ СТРУКТУРАМИ 

 

Управління трансферним потенціалом має інформаційну основу, 

тобто базується на акумулюванні, обробленні і використанні даних про 

зміну значень показників, які характеризують трансферний потенціал, 

і факторів, що впливають на них. Забезпечення очікуваних значень цих 

показників призводить до певних суперечностей. Як наслідок, 

досягаючи очікувані значення одних показників, керівники 

комерційних структур отримують погіршення значень інших 

показників. Це ускладнює реалізацію програм інноваційного розвитку 

і підвищує ризиковість формування і використання трансферного 

потенціалу. Протидія цим протиріччям за допомогою застосування 

традиційних технологій управління, зокрема затратно-нормативної, 

нормативно-затратної, беззбиткової і кумулятивної не забезпечує 

позитивних результатів. Альтернативою їм є використання левериджу 

в якості технології управління трансферним потенціалом. Зазвичай 

фінансовий леверидж розглядають як механізм впливу співвідношення 

залученого і власного капіталу на приріст рентабельності власного 

капіталу комерційної структури. У свою чергу, операційний леверидж 

трактують як механізм залежності приросту валового операційного 

прибутку від співвідношення постійних і змінних витрат. Чим нижча 

питома вага постійних витрат у загальній сумі витрат комерційної 

структури, тим у більшій мірі змінюється величина прибутку стосовно 

темпів зміни валової виручки від реалізації готової продукції. Логіка 

взаємозалежності показників у традиційному трактуванні фінансового 

та операційного левериджу є адекватною, проте тут відсутній механізм 

забезпечення впливу факторних показників на очікувані значення 

результативних коефіцієнтів. Це стало підставою для того, щоб, на 

відміну від існуючих підходів, розглядати леверидж не як фінансовий 

механізм управління прибутком комерційної структури, а як 

технологію управління, яка забезпечує очікувані співвідношення між 

показниками, що характеризують трансферний потенціал. У 

відповідності до цієї технології під час реалізації програм 

інноваційного розвитку керівники комерційних структур ураховують 

фактичний рівень трансферного потенціалу для ідентифікування 

очікуваного обсягу збуту інноваційної продукції, визначення ціни 
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одиниці продукції, встановлення обсягу витрат, пов‘язаних із 

реалізацією програм інноваційного розвитку тощо. На підставі 

акумулювання і оброблення відповідної інформації відбувається 

формування рішень щодо реалізації програм інноваційного розвитку з 

урахуванням досягнутого рівня трансферного потенціалу. У результаті 

їхньої реалізації рівень трансферного потенціалу може зрости, 

знизитись або залишитись на попередньому рівні. Причина полягає у 

тому, що рівень трансферного потенціалу суттєво залежить від 

фінансової стійкості і прибутковості інвестицій, здійснених в 

інноваційний розвиток. З метою досягнення очікуваного рівня 

трансферного потенціалу розроблення управлінських рішень доцільно 

здійснювати з урахуванням того, що співвідношення між показниками, 

які характеризують трансферний потенціал, і резерви його підвищення 

поділяються на базові і варіативні. Базовими є співвідношення між 

показниками, які витримуються за будь-яких умов і є незалежними від 

суб‘єктивних факторів. У свою чергу, варіативні – це  співвідношення 

між показниками, значення яких залежать від ухвалених керівниками 

комерційної структури рішень, тобто варіанти їхнього формування 

можуть бути різними. Внаслідок наявності варіативних співвідношень 

технологія левериджу вимагає розроблення низки альтернативних 

рішень, реалізація яких може забезпечити очікуваний рівень 

трансферного потенціалу. Передумовою результативного застосування 

левериджу є підвищення рівня формалізації цілей комерційної 

структури, методів їхнього досягнення, виробничо-господарських 

процесів, показників, які їх характеризують, способів ідентифікування 

факторів, які впливають на рівень реалізації встановлених цілей, 

методів стимулювання або обмеження дії виявлених факторів тощо. 

Загалом формалізація має забезпечити менеджерів сукупністю 

алгоритмів формування і реалізації управлінських рішень, що націлені 

на протидію ідентифікованим протиріччям. Критеріями вибору і 

реалізації конкретних рішень мали б слугувати очікувані значення 

показників, які характеризують трансферний потенціал, і 

співвідношення між ними. Виконання цього завдання базується на 

певному механізмі перетворення вхідних потоків даних про показники, 

які характеризують трансферний потенціал, і фактори, що вливають на 

них, у вихідні інформаційні потоки у формі управлінських рішень. До 

елементів цього механізму належать цілі, об‘єкт і суб‘єкти управління 

трансферним потенціалом, показники, які характеризують 

трансферний потенціал, система моніторингу трансферного 

потенціалу, управлінська інформація, а також методи підвищення 

рівня трансферного потенціалу.  
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Н. Задільський 

 

Науковий керівник – д.е.н., проф. С.В. Князь  

 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВАМИ ОБ’ЄКТІВ ТРАНСФЕРУ 

 

Створення або акумулювання на умовах трансферу ресурсів для 

реалізації програм інноваційного розвитку торговельних підприємств 

призводить до переформування структури їхньої валюти балансу, а це 

неминуче позначається на показниках фінансової стійкості. Крім того, 

умови залучення цих ресурсів, зокрема витрати на їхнє отримання є 

фактором прямої дії на ефективність інвестування у реалізацію 

програм інноваційного розвитку торговельного торговельного 

підприємства. Враховуючи це, прийняття рішення щодо реалізації 

трансферного потенціалу (ТП) доцільно здійснювати з урахуванням 

наслідків позиціонування торговельним підприємством об‘єктів 

трансферу на ринках тих ресурсів, які торговельне підприємство 

залучає для себе або передає в користування чи власність бізнес-

партнерам. Під час реалізації ТП виникають загрози втрати очікуваних 

вигод, прав інтелектуальної власності, технологій, інноваційної 

продукції, фінансових та інших ресурсів, а також нездатності виконати 

зобов‘язання. Джерелами виникнення цих загроз є невідомість 

наслідків реалізації програм інноваційного розвитку, деструктивна 

діяльність суб‘єктів трансферних відносин і форс-мажорні обставини. 

У результаті виконаного дослідження побудовано економетричну 

модель, що характеризує залежність між вказаними джерелами 

виникнення ризиків під час реалізації ТП. У результаті обробки даних, 

отриманих у результаті проведених статистичних спостережень у 

середовищі досліджуваної сукупності торговельних підприємств, 

економетрична модель набула вигляду 

1 2
ˆ 0,312552 0,370206 0,20122 .Y X X    

Знайдені такі параметри: 
0 1 2
ˆ ˆ ˆ0,312552; 0,370206; 0,20122,a a a  

тобто, коли за всіх однакових умов незалежна змінна Х1 (бальна оцінка 

деструктивної діяльності суб‘єктів трансферних відносин як джерела 

виникнення ризиків) збільшується на одиницю, то залежна змінна Ŷ  

(розрахункове значення за моделлю невідомості наслідків реалізації 

ТП) збільшується на 0,370206 одиниці. Якщо за інших незмінних умов 

незалежна змінна Х2 (бальна оцінка форс-мажорних обставин як 

джерела виникнення ризиків) збільшується на одиницю, то залежна 
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змінна Ŷ збільшується на 0,20122. Для встановлення відповідності 

ідентифікованих видів загроз джерелам виникнення ризиків під час 

реалізації ТП, тобто зв‘язків між ними було проведене експертне 

опитування в середовищі керівників торговельних підприємств. За 

результатами обробки експертних даних обчислено лінійні 

коефіцієнти кореляції. Їхні значення вказують на тісний зв'язок між 

джерелами виникнення ризиків і видами загроз, якими 

характеризуються ризики, що виникають під час реалізації програм 

інноваційного розвитку суб‘єктами трансферу. Проведені дослідження 

дозволяють стверджувати, що рівень реалізації ризиків втрат, які 

торговельні торговельного підприємства несуть у зв‘язку із 

позиціонуванням об‘єктів трансферу, безпосередньо залежить від 

стратегічних орієнтирів застосування тих чи інших позицій, а також 

від тактики їхньої реалізації. В умовах загострення конкуренції, 

зростання нестабільності найбільш виправданим є застосування 

відкритих позицій, які орієнтовані на підвищення ефективності 

формування і використання ТП. Доведено, що керівникам 

торговельних підприємств доцільно використовувати активний спосіб 

реалізації стратегічних орієнтирів, тобто диверсифікувати різні 

варіанти позицій у залежності від виявлених факторів, які засвідчують 

доцільність виконання тих чи інших трансферних операцій. 

Сукупність власних і залучених, на умовах трансферу прав 

інтелектуальної власності, технологій, інноваційної продукції, 

фінансових та інших ресурсів фактично є активами, які мають 

потенційну здатність приносити торговельному підприємству 

прибуток від їхнього використання. Враховуючи те, що балансова і 

ринкова вартості цих активів постійно змінюються, а також те, що 

торговельне підприємство використовує їх під час реалізації ТП, 

доцільним є розглядати ці ресурси з позиції теорії інвестиційних 

портфелів. Це передбачає формування портфеля ресурсів на засадах 

застосування оптимізаційних економіко-математичних моделей, які 

базуються на збалансуванні доходів від активів, з яких вони 

сформовані, і ризиків, що пов‘язані з їхнім використанням. 

Позиціонування об‘єктів трансферу і побудова інвестиційних 

портфелів під час формування і використання ТП відбувається на рівні 

тактичного управління. З огляду на те, що тактичні плани в структурі 

управління ТП мають декомпозиційний характер, то використання 

тактичних інструментів управління ТП необхідне для повного і 

своєчасного досягнення цілей організації як у поточній, так і в 

довгостроковій перспективі. 

В. Кампов 
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Науковий керівник – д.е.н., проф. С.В. Князь  

 

ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСФЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Управління трансферним потенціалом торговельних 

підприємств вимагає застосування стратегії диференціювання 

пріоритетів, яка усуватиме протиріччя, що виникають при формуванні 

і використанні трансферного потенціалу, і сприятиме позитивним 

очікуваним змінам показників, які характеризують трансферний 

потенціал.  

Стратегію диференціювання пріоритетів в управлінні 

трансферним потенцівалом доцільно розглядати в якості 

функціональної стратегії, яка є компонентою стратегій вищого 

порядку. Враховуючи це, побудову таких стратегій необхідно 

здійснювати на засадах декомпозиції. Формування нової або вибір 

відомої стратегії з низки альтернативних вимагає врахування факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовищ торговельного підприємства, 

які впливають на трансферний потенціал. Ці фактори, незалежно від 

їхньої певної автономності, значною мірою взаємопов‘язані.  

Так, з одного боку, цілі трансферного потенціалу, як фактор 

внутрішнього середовища, встановлюються з урахуванням тенденцій 

на місцевих, регіональних і світових ринках, характеру кон‘юнктури, 

рівня конкуренції тощо. 

 З іншого боку, фактори зовнішнього середовища, зокрема 

існуюча сегментація ринку, рівень попиту на певний продукт і його 

ціна, певною мірою, зазнають впливу таких факторів внутрішнього 

середовища торговельного підприємства, як розвиненість евристичних 

систем менеджменту, здатність суб‘єктів управління продукувати 

креативні ідеї та оперативно комерціалізувати інновації, адаптувати 

комунікаційні, інтелектуальні та інші можливості до потреб і 

можливостей споживачів і бізнес-партнерів тощо.  

Тобто, розроблення стратегії диференціювання пріоритетів 

щодо реалізації трансферного потенціалу необхідно здійснювати з 

урахуванням взаємопов‘язаності факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовищ трансферного потенціалу, а також фаз інноваційного 

процесу, на яких перебуває реалізовувана підприємством програма 

інноваційного розвитку.  
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У результаті виконаних досліджень виявлено, що програми 

інноваційного розвитку на різних фазах інноваційного процесу 

характеризуються різними пріоритетами.  

Статистичні спостереження вказують на те, що протягом 

аналізованого періоду суб‘єкти трансферних відносин, які реалізують 

програми інноваційного розвитку, регулярно застосовували різні 

способи досягнення беззбитковості. 

 Найчастіше використовуваними виявились такі методи, як 

контрактація умов виконання проектних робіт, а також страхування 

ризиків у страхових компаніях, реалізація хеджингових операцій, 

розподіл ризику між різними учасниками програм інноваційного 

розвитку. 

Щодо максимізації прибутковості програм інноваційного 

розвитку суб‘єктами трансферних відносин, то до альтернативних 

варіантів її виконання належать цінова диверсифікація, збільшення 

терміну гарантійного обслуговування і вигідного сервісного 

обслуговування інноваційної продукції, активізування спекулятивної 

діяльності на фондовому, валютному або інших ринках, розширення 

асортименту інноваційної продукції, комбінування двох або більше 

варіантів реалізації стратегії тощо. 

До характерних переваг торговельних підприємств, які 

реалізовують товари, які є інновацією для ринку, належить можливість 

установлювати ними ціни, які, по суті, є монопольно високими, і 

отримувати надприбутки.  

В даному випадку не йдеться про економічно необґрунтовані, 

завищені ціни на інноваційні продукти. Монопольно висока ціна 

виникає в результаті того, що інноваційна продукція не має товарів-

замінників, і на ринку відсутні компанії, які мають права або 

технології комерціалізації ідентичних товарів. Крім того, на етапі 

виведення такої продукції на ринок її ціна, окрім витрат на її 

створення, враховує також рівень потенційної цінності інноваційного 

продукту для споживачів. 

 Цей рівень може вимірюватись у різних форматах – престижем, 

екологічністю, багатофункціональністю, надійністю у використанні 

тощо. Монопольно високі ціни на інноваційну продукцію є ознакою 

цінової дискримінації покупців.  

Дискримінація виникає тоді, коли кожному споживачеві вста-

новлюють індивідуальну ціну на рівні його готовності платити за 

благо, тобто найвищу із цін, за якою споживач погоджується на 

купівлю певної одиниці блага. У результаті весь споживчий надлишок 

присвоюється монополістом-інноватором.  
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Для прикладу, до інноваційних продуктів, які продаються на 

ринку за монопольно високими цінами, є безекранні дисплеї для 

демонстрації проекційних зображень, які створені компанією Fog 

Screen у 2002 р., виведені на ринок у 2010 р., портативні проектори 

компанії Casio, що базуються на лазерно-світлодіодній технології 

тощо.  

Упродовж уже трьох років ціни на ці інноваційні товари не 

змінюються, а попит на них, судячи  з обсягу збуту, зростає. На 

сьогодні монопольно високі ціни аналітики ринку автомобільних шин 

пророкують автомобільним колесам з поуліретановими вісями, які 

створені компанією Michelin.  

На етапі модифікації та удосконалення інноваційних продуктів, 

як правило, їхні життєві цикли перебувають на таких стадіях, як 

зрілість і спад обсягів реалізації. З огляду на це, торговельні 

підприємства вимушені встановлювати на інноваційну продукцію 

конкурентні ціни і вживати певних заходів щодо збільшення 

тривалості життєвого циклу інноваційної продукції. 

 До таких заходів належать диверсифікування видів діяльності, 

створення диференційованих умов реалізації готової продукції, пошук 

резервів підвищення якості інноваційної продукції, а також 

можливостей застосування продукції в нових сферах тощо. 

Реалізація торговельними підприємствами заходів, 

передбачених стратегією диференціювання пріоритетів використання 

трансферного потенціалу у розрізі кожної з фаз інноваційного процесу, 

здатна забезпечити додатні прирости рівнів трансферного потенціалу, 

що матиме позитивний вплив на зростання рівнів інноваційного 

розвитку торговельних підприємств. 

 

К. Прокіпець 

 

Науковий керівник- к.е.н., доц.  М.Т. Бець  

 

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ТОВАРІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

 

Проблемам становлення та функціонування ринку загалом і 

туристичного, зокрема, присвячено праці багатьох вітчизняних і 

закордонних вчених, а саме М. Портер, Ф. Котлер, В. Головинець, С. 

Гаврилюк, І. Школа, В. Данильчук, Ю. Мазур, О. Любіцева, Н. Кудла, 

Л; Гонтаржевська та ін. Поряд з тим не до кінця розкритими 

залишаються питання особливостей організації та розвитку 
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туристичного ринку в Україні. Туристичний ринок – це сфера 

задоволення потреб населення у послугах, пов‘язаних з відпочинком, 

змістовним проведенням дозвілля чи оздоровленням оцінюється  

відповідними характеристиками (табл.1).  

Таблиця 1 

Характеристики ринку товарів для туристичних послуг 

 

№ 

з/п 

Характеристи

ка 

Зміст 

1 Туристична 

послуга 

Результат діяльності туристичного 

підприємства щодо задоволення відповідних 

потреб туристів, організація всієї подорожі і 

окремих послуг. 

2 Туристичний 

продукт  

Комплексне  поняття, яке формується з 

багатьох взаємопов'язаних складових - 

туристичних послуг. 

3 Додаткові 

послуги 

туристичного 

продукту  

Не включаються до вартості туристичного 

продукту, але відіграють достатньо важливу 

роль у формуванні загального враження 

туриста від поїздки; полегшують інновацію 

та цінове маневрування туристичного 

продукту. 

4 Товари 

туристичного 

продукту 

 

Специфічна матеріальна частина 

туристичного продукту та неспецифічна 

частина туристичного продукту (дефіцитні 

або більш дорогі товари в місцях постійного 

проживання туристів) 

 

Формування національного туристичного ринку обумовлене дією 

внутрішніх та зовнішніх чинників, які повязані з функціями тур 

операторської діяльності  (табл.2) . 

Таблиця 2 

Функції туроператорської діяльності на ринку туристичних послуг 

 

№ 

з/п 

Функція Зміст 

1 Розробка під потреби 

цільового сегменту 

турпродукту та апробація на 

ринку  

Розробка маршруту, графіку 

маршрутів,  програми 

обслуговування на маршруті 
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2 Укомплектовування туру 

необхідними послугами  

Укладання угод з суб‘єктами 

туристичної індустрії  

3 Дотримання туристських 

формальностей  

Відкриття віз, страхування 

туристів та ін. 

 

Досягнення конкурентоспроможності вітчизняного туристичного 

продукту є необхідною умовою його реалізації на міжнародному 

туристичному ринку, зокрема ефективність реклами, торговельно-

політичні відносини між країнами та ряд інших факторів, що 

впливають на просування туристичних послуг. Існує думка, що 

динаміка обсягу реалізації послуг на міжнародному туристичному 

ринку може бути пропорційною до витрат на міжнародний маркетинг. 

Як свідчить статистика, структура вартості туристичного 

продукту при організації туристичної поїздки з України, наприклад в 

Болгарію, складає: 

ТП(100%) = Т(45-50%)+ДТЕП(35-40%)+ Тв( 10-20%), 

де ТП - вартість туристичного продукту; Т - вартість туру; ДТЕП - 

вартість додаткових туристично-екскурсійних послуг; Тв - вартість 

придбаних товарів. 

На основі проведеного дослідження визначено загальний 

коефіцієнт, що відображає негативний вплив ринку на сферу 

турпослуг. 

К = К1 х К2 хК3х К4; 

де К - загальний коефіцієнт, що відображає негативний вплив 

ринку на сферу послуг; К1, К2, К3, К4 – часткові коефіцієнти, що 

характеризують причини, що стримують розвиток ринку тур послуг 

(зростання цін на основні послуги, що входять в турпакет для 

іноземних туристів, дефіцит сучасних готелів, недостатність реклами). 

Запропонована методика дозволить турфірмам приймати 

оптимальні управлінські рішення в умовах мінливого соціально-

економічного середовища в дестинації в Україні. 
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ПІДСЕКЦІЯ  

кафедри туризму 

 

В. Бойчук 

 

Науковий керівник – к. геогр. н., асист. М. В. Лущик  

 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Нами була досліджене поняття «позиціонування туристичного 

продукту підприємством» та результативність його застосування в 

процесі діяльності туристичного підприємства.  

Метою цього дослідження було: розкрити сутність поняття 

«позиціонуваня» та здійснити його характеристику; розглянути засоби, 

за допомогою яких можна провести аналіз подачі туристичного 

продукту для кращого його сприйняття споживачами. 

Виявлення відмінностей продуктів фірми від конкурентів 

мовою маркетингу називається позиціюванням. Іншими словами, 

позиціювання − формування максимально ефективного образу 

продукту з метою впровадження його у свідомість споживачів на гідне 

місце, що відрізняється від місця продуктів - конкурентів. Головне 

завдання позиціювання − реалізація комплексу мір, спрямованих на 

адаптації туристичного продукту до вимог цільового ринку, із проявом 

його унікальних, важливих з точки зору споживачів характеристик, що 

відрізняють його від продукту конкурентів.  

Позиціонування повинне дати відповідь на питання: «Яка 

цінність продукту для клієнта?». При чому тут мається на увазі не 

тільки практична вигода про придбання даного продукту, але також і 

його психологічна цінність («ідеальний прообраз продукту»). Справа в 

тому, що положення будь-якого продукту на ринку може бути 

реальним і оціночним. Реальним воно є в тому випадку, коли 

ретроспективний аналіз частки ринку дозволяє фірмі встановити 

фактичне положення послуги на ринку на попередніх етапах 

діяльності. Оціночне положення є результатом уявлень фірми про 

позиції її продукту на ринку. Воно може розходитися з думкою 

споживачів. 

Саме тому для успішного позиціювання необхідно: 

- усвідомлювати реальні позиції свого туристичного продукту 

на ринку; 

- знати позиції всіх конкурентів; 
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- оцінювати рентабельність, стійкість і слабкі місця обраної 

позиції; 

- узгоджувати позицію товару з іншими елементами 

маркетингового підприємства. 

При здійсненні позиціювання необхідно вивчати найважливіші 

характеристики попиту та пропозиції, установлювати змінні, які 

істотні для споживачів на даному ринку. З урахуванням цього 

виділяють кілька підходів до позиціювання: по специфічних 

властивостях продукту (місце розташування, пам'ятник архітектури); 

по вигодах для споживача; по співвідношенню ціна−якість; стосовно 

конкурента; стосовно споживача; по іміджу підприємства. 

Фахівці в сфері маркетингу індустрії гостинності рекомендують 

проводити як об'єктивне, так і суб'єктивне позиціонування продукту. 

Об'єктивне позиціонування пов'язане в основному з фізичними 

атрибутами продукту й підприємства. Відповідно реклама, що створює 

імідж продукту й підприємству, відображає фізичні характеристики й 

функціональні риси обох. Суб'єктивне позиціонування проводиться 

для впливу на сприйняття споживачів. Створюваний таким шляхом 

імідж не має відношення до фізичних якостей продукту, а пов'язаний з 

ментальністю споживачів. Тут при здійсненні реклами враховується 

сприйняття продукту з потрібним іміджем. 

На основі проведеного маркетингового аналізу туристична 

компанія може застосовувати деякі стратегії позиціонування, а саме, 

стратегію диференціації продукту, стратегію знаходження своєї ніші 

на ринку, стратегію малих витрат та ін. Для поліпшення ситуації 

компанія може пристосовуватися за допомогою модифікації продукту, 

зміни стратегії ціноутворення або способів просування й каналів 

розподілу, тобто, шляхом формування конкурентної позиції продукту 

й наступного детального маркетингового комплексу. 

Таким чином, позиціонування продукту на ринку є одним з 

основних засобів для одержання визнання на туристичному ринку, 

підвищення конкурентоспроможності й розуміння культури 

споживачів. З метою досягнення конкурентної переваги, розробляючи 

конкурентну стратегію організації, необхідно орієнтуватися на 

потреби та бажання певного сегмента ринку. При застосуванні 

стратегії сегментування також не слід забувати, що її успішність буде 

залежати від багатьох факторів внутрішнього й зовнішнього 

середовища організації. Не менш важливою ознакою успіху є 

наявність добре організованих каналів збуту та засобів комунікації зі 

споживачами. 
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О. Бобровська 

 

Науковий керівник – д. геогр. н., доц. Т. І. Божук 

 

КАВОВИЙ ТУРИЗМ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПОПУЛЯРНІСТЬ 

 

Споживання кави відіграє дуже важливу роль у спілкуванні між 

людьми. При цьому чашка кави міцно асоціюється з моментом спокою 

між напруженими частинами дня або з пробудженням вранці, коли 

людина або залишається наодинці зі своїми думками, або розмовляє з 

друзями. Саме ці соціальні моменти дали поштовх великій 

популярності кавового туризму [1]. 

Кава – напій, що його виготовляють зі смажених бобів кавового 

дерева. Стародавній напій, який має багату історію. За деякими 

оцінками, кавовий напій є другою за об'ємами споживання речовиною 

на Землі після води. Споживання кави вже давно набуло ознак окремої 

культури, оспіваної митцями різних епох. 

Кавові дерева досить важко класифікувати, зважаючи на їх 

надзвичайну різноманітність. Всього існує близько вісімдесяти видів 

кавових дерев – від карликових чагарників до 10-метрових велетнів, 

серед яких виділяють всього 4 основні види. З них лише два ботанічні 

види кавових дерев цікавлять поціновувачів кави – це Арабіка і 

Робуста. Інші два різновиди кавового дерева – це Ліберіка, відкрита в 

Ліберії і Ексцельса. Цим двом різновидам притаманні якості Робусти і 

цілком прийнятний, хоча і досить посередній смак. 

Спеціально для туристів сьогодні організовують кавові тури, що 

проходять центрами кавового виробництва. Туристи не лише 

знайомляться з історією кавової справи, а й беруть участь у дегустації 

напою. Кавові туристи оцінюють процеси змішування, обсмажування, 

способи приготування кави. Каву вирощують понад 50 країн світу. 

Майже половина всієї експортованої кави родом з Колумбії, 

тому для кавового туризму ця країна представляє особливу цінність. 

Кавові тури пропонуються з проживанням на кавовій фермі, лекціями 

про каву, відвідуванням музею індіанців Кімбайя, і вулкана Руїс.  

Бразилія – найбільш популярна серед туристів країна 

Латинської Америки. Майже половину її площі займають кавові 

плантації. Організовуються кава-тури з відвідуванням кавових 

плантацій і пташиного заповідника, дегустацією і екскурсією в 

джунглі.  

Серед азіатських країн, що виробляють каву, особливою 

популярністю у туристів користується В'єтнам. Тут можна відвідати 
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кавову столицю В'єтнаму – місто Бан-Ме-Туот, інститут кави, і, навіть, 

кавове село Чунг-Нгуен. 

Кавовий туризм – ще один привід побувати в Індії. Основні 

регіони виростання кави – Карнатака, Керала, Тамілнаду. Наприклад, в 

Чикмагалур, адміністративному центрі Карнатаки, є навіть курорт – 

Coffee Village Retreat [2].  

Венесуела. Тут туристи не тільки дізнаються багато корисного і 

цікавого про виробництво кави, але і відправляються в невелику 

подорож околицями міста Меріда з відвідуванням двох водоспадів, 

музею кави і млинів цукрової тростини.  

Зупинивши свій вибір на Африці, слід їхати в Ефіопію. Саме в 

цій країні кава була вперше окультурена. Кавовий-тур припускає 

відвідування кавових господарств в Аддіс-Абебі, ринку традиційних 

товарів, міст Еондар і Лалібела.  

Кавовий туризм – це відносно нова стежка у світовому туризмі і 

також ще мало досліджений в Україні. Проте, загальновідомим є факт, 

що кавовою столицею України є Львів. Часто подорожуючі прагнуть 

завітати до міста Лева заради того, щоб скуштувати львівську каву. 

Туристи матимуть нагоду поповнити свої знання про улюблений 

напій, способи приготування, насолодитися неповторною атмосферою 

Львова. Адже, для львів‘ян кава була і залишається сакральним 

напоєм, а кав'ярня – місцем особливого ритуального дійства, яке 

включає декілька складових: хороша кава, певна атмосфера і приємний 

співрозмовник [3]. 

Так само, кавові тури з кожним роком стають все більш 

популярними на Закарпаття. Вони включають в себе екскурсії з 

дегустацією, під час якої можна ознайомити туристів з тим, як 

правильно пити закарпатську каву та розповісти історії про каву. 

На сьогодні, розгляд теми кавового туризму є не лише 

актуальною, але і потрібною. Не так багато країн чи місцевостей може 

показати свої вміння у галузі приготування власної кави. Якщо ж існує 

така можливість, то це можна використовувати для того, щоб 

приваблювати туристів до певних регіонів, збільшувати рівень 

продажу кави і кавової продукції, та і загалом підвищувати 

популярність певних країн.  
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А. Бойко 

 

Науковий  керівник – д. екон. н., проф. А. А. Теребух  

 

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЇ РОЗШИРЕННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Онлайн-сервіс оренди житла Airbnb, один з найяскравіших 

представників економіки спільного споживання, шукає нові шляхи 

розвитку. 

Загадкова для багатьох назва Airbnb розшифровується просто − 

Air Bed & Breakfast («надувний матрац і сніданок»). Заснований у 

2008 р. в Сан-Франциско сервіс був покликаний полегшити процес 

винаймання житла в різних містах світу. Ініціаторами нової ідеї стали 

Брайан Ческі, Джо Геббіа і Нейтан Блечарзік. 

Ідея проекту полягала в наданні користувачам сервісу 

можливості здавати в оренду житло і винаймати його в різних країнах. 

Онлайн-ресурс дозволив встановлювати контакт між господарем і 

гостем, а також проводити розрахунок за послуги. Комісійні збори за 

користування сервісом для господарів апартаментів складають 3 % від 

суми бронювання, для орендарів − 6-12 %. Отримавши початкову 

підтримку від бізнес-інкубатора Y Combinator, стартап також зміг 

залучити фінанси від Grey lock Partners, Sequoia Capital і навіть 

голлівудської «зірки» Ештона Катчера. 

Результати реалізації оригінальної ідеї, підживлені щедрими 

вкладеннями, не змусили себе довго чекати. Вже за три роки після 

запуску компанія повідомила про мільйонну ніч бронювання житла 

через сервіс. Ще за 11 місяців туристи прожили вже 5 млн ночей в 

квартирах, забезпечених Airbnb. Шість місяців знадобилося для 

підвищення цього результату вдвічі. На той час уже 75 % замовлень 

оформлялися за межами США. 

Зараз Airbnb − це велика корпорація вартістю $31 млрд. Її 

послугами скористалися понад 200 млн осіб. Клієнти компанії можуть 

обирати житло в 65 тис. міст зі 191 країни. Сервіс пропонує клієнтам 

понад 3 млн місць проживання, в тому числі 1400 замків. 

Одним з головних викликів, яких відомій компанії довгий час 

вдавалося уникати, була конкуренція з традиційним готельним 

бізнесом. Однак, у 2016 р. компанія Accor Hotels, що володіє 

мережами Raffles, Fairmont, Sofitel і Swissôtel, придбала стартап 

Onefinestay, сервіс з короткострокової оренди розкішного житла з 

першокласним готельним обслуговуванням. 
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Агентство Thomas Cook також оголосило про запуск 

експерименту Casa Cook, що передбачає надання готельних номерів, 

умови проживання в яких максимально наближені до домашніх. Схожі 

проекти запустили компанії Freehand Hotels і Choice Hotels. Ознаками 

зростання конкуренції стали перманентні спроби готельного лобі 

посилити регуляторні вимоги щодо Airbnb. 

Почати активність в новому для себе сегменті готельного 

господарства, що раніше належав традиційним готелям, популярний 

сервіс вирішив неспроста. Збільшення кількості ділових поїздок 

значно перевищує збільшення кількості туристичних візитів. Вже зараз 

на цей напрямок припадає 15 % усіх бронювань в Airbnb. А до 2020 р. 

компанія планує збільшити частку оренди для ділових поїздок до 

30 %. 

Незаперечною перевагою Airbnb перед традиційними готелями 

в боротьбі за мандрівників, які здійснюють ділові поїздки, є 

психологічний фактор. Перебуваючи далеко від рідного міста і 

звичного оточення, відряджений гість набагато більш схильний до 

вибору умов, близьких до домашніх. Тому керівництво сервісу 

приділяє все більше уваги створенню максимально зручної обстановки 

для адаптації клієнтів в нових умовах. 

Але існує ще чимало проблем, які Airbnb належить вирішити. У 

липні 2016 р. компанія запросила колишнього Генерального прокурора 

США Еріка Холдера для допомоги в розробці антидискримінаційної 

політики. До цього Airbnb отримала багато скарг, пов‘язаних з 

расистським ставленням деяких господарів житла.  

Серйозне невдоволення клієнтів не раз викликала складна 

трирівнева система ідентифікації в сервісі, а також надмірно довгий 

текст правової угоди.  

Airbnb також доведеться вирішити проблеми зі штучним 

завищенням цін на житло, що надається сервісом. Як свідчать 

результати дослідження, збільшення кількості житла в районі, 

пропонованому компанією, на 10 % підвищує вартість його оренди на 

0,42 % і ціни самої нерухомості — на 0,76 %. 

Інноваційні старт-апи, які заполонили індустрію тимчасового 

розміщення та тимчасові оренди стрімко витісняють готелі та інші 

типові заклади розміщення на другий план. Швидка поява інновацій 

насичує ринок, індустрія гостинності тепер шукає нові способи, для 

залучення туристів, адже в сучасному світі вже не так легко здивувати 

чимось клієнтів. Тому передові технології стали таким інноваційним 

елементом для створення ексклюзивного комфорту гостей.  
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І. Бойко  

 

        Науковий керівник – к.е.н., асист.  О. Р. Роїк 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

 

Стрімкий розвиток туризму у світі та Україні стимулює 

державні органи влади використовувати усі можливості для 

покращення управління цим процесом з метою залучення більшої 

кількості туристів. У розвинених країнах створена та успішно 

функціонує розгалужена мережа закладів туристичної інфраструктури, 

яка включає туристичні центри. Через такі заклади туристи, які 

відвідують певну дестинацію, отримують необхідну їм інформацію 

про місце перебування. В Україні туристичні центри функціонують 

лише у 13-ти містах, оскільки відсутня їх належна підтримка з боку 

держави.  

Процес організування та діяльності вітчизняних туристичних 

центрів ще не достатньо висвітлений у вітчизняній науковій 

літературі. Західний регіон України є лідером щодо формування 

туристичних центрів, отже, дослідження організаційних та 

економічних аспектів функціонування цієї території є сьогодні 

актуальним завданням для науковців та практиків.  

Туризм у Львові розвинений на високому рівні, у порівнянні з 

іншими містами України. Але це не достатньо, у місті багато 

незручностей, отож центру туристичної інформації є над чим 

працювати. 

Першим та головним завданням центру, на мою думку, є 

покращення подорожі містом, тобто введення так званої Travel-card. В 

більшості міст Європи така картка наявна. Купуючи її, туристам не 

потрібно турбуватися про оплату транспорту, стояти у черзі в музеї.  

Подібна картка може мати дію 1, 2, 3 дні або тижнева, місячна й 

включати пункти: відвідування усіх музеїв, окрема картка виключно 

для деяких музеїв; проїзд у маршрутних автобусах, електротранспорті; 

знижка на сувеніри місцеві. 

Зручною би було впровадження і карток, які би включали 

окремі пункти: проїзд у транспорті; відвідування усіх музеїв; 

дисконтна картка зі знижками в музеях. 

Приміщення центрів туристичної інформації були оновлені, але 

є пропозиції їх покращення задля залучення більшої кількості гостей: 

створення простору для дітей на Площі Ринок – організація 

невеликого дитячого куточку, батьки яких дізнаються інформацію 
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щодо подорожі – іграшки, дошка для малювання, розмальовки з м. 

Львів; на вокзалі: встановлення невеликого місця для відпочинку – 

диванчика, наявність електронного табла для зручнішого показу, так 

як у цьому місці не офіс, а віконечко; в аеропорті: наявність дитячої 

літератури про м. Львів, іграшок для малечі; організація міні-кімнат 

переглядів фільмів про Львів. 

Література у центрі оновлена і вдосконалена, але необхідно 

кожного року її покращувати: видання і поширення безкоштовного 

журналу щомісячного планування подорожі, з описом усіх фестивалей, 

музеїв та подій, які можна відвідати; безкоштовна друкована 

література щодо історії міста; детальна карта транспорту міського, 

заміського; укладання літератури про велосипедні маршрути по 

Львівській області, які можна здійснювати; продаж скретч-карт 

Львова, області – на сьогодні досить популярні подібні карти світу, 

України. Перевагою є те, що в центральній частині та на окраїні міста 

встановлено електронні довідники, де можна дізнатися всю 

інформацію, яка цікавить. Працюють вони вдень і вночі.  

Запозичуючи досвід в іноземних країн, Львів єдиний з міст 

України встановив QR-коди, що ще більш спростило мандрівку. 

Гуляючи по місту, поруч із багатьма пам‘ятками можна просканувати 

код й отримати повну інформацію, історію. 

Великою перевагою туристично-інформаційних центрів є їх 

працівники, які освідчені, знають багато іноземних мов, часто мають 

закордонну освіту туризму. Існує статистика щодо індексу 

задоволення туристами таких центрів, яку склали за п‘ятибальною 

шкалою (рис. 1). 

 
Рис. 1. Індекс задоволення туристів  

Отже, можемо зробити висновок, що туристично-

інформаційний центр найбільше вдосконалений зі всіх подібних в 

Україні, веде багато розробок у місті для зручнішої подорожі. Проте, є 

моменти, які потрібно розвивати, продумувати нововведення, які 

зроблять мандрівку Львовом зручнішою та доступнішою ціною. 

 

2013 2014 2015
2016

2017
2018

3,9 4 4 4,6 4,5 4,7 

Індекс задоволення туристів 
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Т. Гаєвська 

 

Науковий керівник – ст.  викл. Б. Р. Кошова  

 

КАНАЛИ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ 

 

З моменту формування  Інтернет – маркетингу як системи, так і 

на сучасному етапі його розвитку, центральною ланкою  підприємства 

є веб-сайт, котрий неможливо відділити від здійснення оптимізації у 

пошукових системах. Саме вони формують основу пошукової системи 

та переходів  на визначені ресурси. Постійно діючими  елементами  

пошукової системи залишаються e-mail – маркетинг та Інтернет – 

реклами, котрі щороку поновлюються новими можливостями та 

видами. Найбільш сучасним на наш погляд є поява мобільного 

маркетингу та маркетингу соціальних мережах, котрі дали поштовх 

появі мобільній Інтернет − рекламі, мобільній соціальній рекламі, 

Інтернет − рекламі у соціальних медіа ресурсах і т.п.   

Застосування Інтернет − реклами у туристичній сфері дозволяє 

високо ефективно адаптувати її можливості до даного виду діяльності. 

Проте практичний досвід свідчить, що використання окремих її 

ресурсів є неприйнятним для вітчизняних підприємств готельної 

справи. Так, у 2016 р. із 100 готелів – 95 % з них має свій власний  веб-

сайт, 68 % з них створювали апгрейд своїх сайтів з метою адаптації до 

потреб споживача, що дозволяє відображати їх дані на усіх 

портативних пристроях (телефонах та планшетах). Найвищим рівнем 

адаптації до мобільних пристроїв відзначаються веб-сайти 5* готелів, 

у котрих вивчається дизайн сайту, тривалість перебування 

потенційного клієнта на ньому і т.п. Практичні дослідження свідчать  

що 30 % готелів не використовує соціальних медіа ресурсів для 

просування власної готельної послуги взагалі. При цьому характерною 

ознакою є представлення готелю як бренду і не переслідує мети 

конкретизації готельної послуги підприємства як такої. Лише 17 % 

готелів застосовує соціальну мережу Інтернет з метою просування 

власних послуг на ринок.  

Використання соціальних мереж, реклами у соціальних медіа 

ресурсах, а також мобільної Інтернет – реклами (Viber і т.д.) не є 

притаманним для вітчизняних готелів та готельних мереж. Найбільш 

розповсюдженими у готельній практиці є використання Інтернет − систем 

бронювання (Booking, Planetofhotels і інші) − 90 % всіх бронювань 

відбувається саме через них. При чому прямі бронювання на офіційних 
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сайтах готелів складають лише 7 % від загального обороту операцій. 

Здійснення співпраці із мережами бронювання відбувається на комісійній 

основі і все залежить від мов угоди договору. Вони коливаються від 15 – 

40 %, але при цьому готель не має права висвітлювати на власному сайті 

ціни менші за ті, які виставлені у мережі бронювання. Таким чином, для 

підприємств готельного комплексу, системи бронювання виступають 

партнерами, котрі допомагають реалізовувати послуги та конкурентами 

водночас, що негативно відображається на позиціях власного розвитку 

Інтернет – ресурсів.  

Вище зазначені аспекти лише поверхнево висвітлюють проблеми 

Інтернет маркетингу підприємств готельної справи. Проте очевидною 

стає нездатність готелів самостійно просувати готельні послуги на 

туристичний ринок. Це зумовлено браком ресурсів, котрі необхідно 

утримувати для забезпечення ефективного функціонування веб сайту, а 

саме оплата адміністратора та програміста за підтримку сайту. 

Таким чином стає зрозуміло, що кожен поважаючий себе готель 

повинен мати гарно оформлений сайт із можливістю здійснення 

бронювання у мережі Інтернет через системи бронювання.  Саме 

пошукова видимість готелю залежить від використовуваної пошукової 

системи. Саме завдяки їй готель зможе ефективно забезпечувати 

зайнятість номерного фонду чим забезпечить собі стабільний 

прибуток. Такими найчастіше є  залучення мобільних Інтернет сервісів 

Viber, WhatsApp, Skype та інших котрі сприяють мобільному 

маркетингу та впливають на залучення Інтернет сервісів.  Залучення 

Інтернет – реклами у поєднанні із маркетингом у соціальних мережах 

створюють нові можливості для використання соціальних медіа 

ресурсів як нових рекламних площадок, а додавання мобільного 

маркетингу створює рекламні площадки на сучасних мобільних 

телефонах та інших пристроях передачі інформації.   

На Інтернет – аналітиці ґрунтується формування цін на готельні 

послуги, що сприяє встановленню гнучких цін  та швидкій адаптації до 

ринкових умов господарювання, виявлення незначних тенденцій  

зміни дає змогу швидко вибирати найбільш оптимальний канал збуту.  

Із вище викладеного матеріалу випливає, що для вітчизняних 

підприємств доцільно застосовувати Інтернет – маркетинг із 

залученням систем бронювання, але слід не забувати про необхідність 

утримування власного сайту із представленням готельної послуги як у 

найкращій формі, адже слід зауважити, що саме за посиланням на 

особистий сайт готелю покупець отримає інформацію про  умови 

перебування  та якість готельної послуги. Система перенаправить 

покупця на сайт фірми.  
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А. Головко 

 

Науковий керівник – к. геогр. н., асист. Н. І. Дністрянська 

 

ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

Історико-культурні туристські ресурси – це пам'ятки культури 

та історії, які були створені в процесі історичного розвитку, 

продовжують формуватися в сучасних умовах на певній території і 

можуть бути використані для задоволення рекреаційних, духовних і 

пізнавальних потреб. Вони поділяються на пам‘ятки історії, 

пам'ятники археології, пам'ятники містобудування й архітектури, 

пам'ятники мистецтва, документальні пам'ятники, подієві ресурси, 

етнографічні ресурси та біографо-соціальні ресурси. 

Полтавська область, будучи унікальною скарбницею 

національної духовності, є одним з культурно-яскравих регіонів 

держави. Багата історична спадщина та шанобливо збережені давні 

традиції народних промислів зумовлюють важливе значення 

Полтавщини як центру туризму та відпочинку. Багату історію краю 

дбайливо збережено для нащадків у вигляді численних історико-

культурних пам‘яток. 

Область налічує більше ніж 140 історико-культурних об‘єктів, 

серед яких варто виділити матеріальні пам‘ятки − музеї, пам‘ятки 

монументального мистецтва, археологічні пам‘ятки, пам‘ятки 

містобудування і архітектури, піраміди, історико-культурні 

заповідники. Розташування таких основних історико-культурних 

пам‘яток Полтавщини проілюстровано на картосхемі. 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Історико-культурні об‘єкти Полтавської області 



181 
 

Проаналізувавши наявність історико-культурних ресурсів у всіх 

районах Полтавської області (146), можна зробити висновок, що 

найбільша їх кількість знаходиться у центрі, на півночі та північному 

сході регіону, а саме в Полтавському (47), Миргородському (27), 

Гадяцькому (10) та Диканському (14) районах. Щодо структури 

історико-культурних ресурсів області, то проведене нами дослідження 

показало, що найбільшу частку з них становлять пам‘ятки 

монументального мистецтва – 48 %, музеї – 23 %, пам‘ятки 

містобудуваня та архітектури – 18 %, археологічні пам‘ятки – 7 %, 

піраміди – 2 %. Більшість з наявних пам‘яток є уніакальними не лише 

для області, а й для всієї України. 

Найцікавішими історико-культурними об‘єктами Полтавської 

області можна назвати «Архітектурний ансамбль Круглої площі», 

«Іванову гору», Краєзнавчий музей ім. В. Кричевського та Музей-

заповідник «Поле Полтавської битви» у м. Полтава; Тріумфальну арку, 

хутір Проні в смт. Диканька, Більське городище у с. Більськ 

Котелевського району, Національний музей-заповідник М. В. Гоголя у 

с. Гоголеве Шишацького району, а також піраміди – піраміду Білевича 

у с. Комендантівка Кобеляцького району, піраміду Закревського у 

с. Березова Рудка Пирятинського району та піраміду в с. Кіндрівці 

Кременчуцького району. На сьогодні на території Полтавщини 

організовано декілька туристичних маршрутів, які повністю чи 

частково розкривають історико-культурний потенціал туристичних 

ресурсів. 

Отже, Полтавська область володіє достатньою кількістю 

історико-культурних ресурсів для туристичних зацікавлень та має всі 

шанси для інтенсивного розвитку не лише внутрішнього, а й 

іноземного туризму. Тобто, регіон виділяється великим туристично-

рекреаційним потенціалом державного та міжнародного значення. 

Проте, є низка негативних чинників, які несприятливо впливають на 

розвиток туризму у області. Це стосується насамперед деяких 

політичних та соціально-економічних особливостей, найсуттєвішими з 

яких є:нестабільна політична ситуація, відсутність належної реклами, 

транспортні труднощі, невисокий рівень розвитку інфраструктури, 

якості продукції і послуг, незадовільний рівень збереженості об‘єктів. 

Позитивний вплив на розвиток історико-культурного туризму мало би 

будівництво маленьких готелів та закладів харчування в селищах та 

селах поряд з об‘єктами показу. Таким чином рівень відвідуваності 

історико-культурних об‘єктів зріс би. 
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С. Волкова 

 

Науковий керівник – к. екон. н., асист. М. І. Габа 

 

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ 

НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 

 

Актуальність теми. Сільський зелений туризм на сьогодні є 

одним з перспективних видів туризму, його розвиток здійснює 

позитивний вплив на відродження сільської місцевості та її народних 

звичаїв і традицій. В умовах сучасного розвитку суспільства можна 

стверджувати, що сільський зелений туризм може відіграти важливу 

роль в підвищенні рівня життя сільської місцевості та рівня економіки 

країни в цілому. Саме тому є актуальним дослідження даної тематики. 

В сучасних умовах розвитку економіки України змінюється 

структура туристичної галузі за рахунок розвитку перспективних видів 

туризму, в тому числі сільського зеленого туризму. Це специфічна 

форма відпочинку на селі, яка має широкі можливості використання 

природного, матеріального і культурного потенціалу певних регіонів. 

В Україні сільський зелений туризм набирає стрімких оборотів і 

з кожним роком стає все більш популярним. Українське село стає 

привабливим місцем для туристів, які бажають з'єднатися з природою, 

покуштувати національні страви, познайомитися з місцевими звичаями 

і традиціями, природними пам'ятками тощо.  

Слід зазначити, що сільський відпочинок в Україні за рахунок 

збереження етнографічної самобутності повинен набути національного 

значення. По-перше, він дає поштовх для відродження й розвитку 

традиційної культури: народної архітектури, мистецтва, промислів - 

всього, що складає місцевий колорит, і що, поряд із природно-

рекреаційними чинниками, є не менш привабливим для 

відпочиваючих. По-друге, через сільський відпочинок мешканці 

урбанізованих територій з масовою культурою мають можливість 

пізнати справжні українські традиції. По-третє, етнокультура села 

представляє Україну світові й приваблює також іноземних туристів. 

Сільське населення України здатне отримувати реальні доходи у 

сфері сільського туризму від таких видів діяльності, як: облаштування 

туристичних маршрутів; облаштування й експлуатація стоянок для 

туристів; робота гідом чи екскурсоводом, − транспортне 

обслуговування туристів; єгерська діяльність (полювання, аматорське 

та спортивне рибальство); прокат туристичного спорядження; послуги 

приймання туристів, кулінарні послуги; народні промисли; 
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виробництво та реалізація туристам екологічно чистих продуктів 

харчування; реалізація туристам ягід та грибів. 

Сільський зелений туризм позитивно впливає на вирішення 

соціальноекономічних проблем села. Передусім це: розширення 

сфери зайнятості сільського населення, особливо жінок, можливості 

одержання селянами додаткового заробітку; більші можливості 

зайнятості сільського господаря не тільки у виробничій сфері, а й у 

сфері обслуговування. При певному збільшенні кількості 

відпочивальників виникає потреба в задоволенні їхніх різноманітних 

запитів, що у свою чергу стимулює розвиток сфери послуг: 

транспортних, зв‘язку, торгівлі, служби побуту, 

відпочинковорозважальних та ін. 

На даний час становлення сільського туризму в Україні 

відбувається під дією різних факторів, серед яких є ті, що сприяють, і 

ті, що обмежують і гальмують його розвиток. До позитивних факторів, 

перш за все, відносять: наявність в Україні сільської місцевості з 

унікальними природними, історико-етнографічними та рекреаційними 

ресурсами. Водночас низький рівень рекламного забезпечення у цій 

сфері є суттєвою перешкодою для проінформованості потенційних 

вітчизняних та іноземних споживачів послуг сільського туризму. До 

негативних факторів належить: нерозвинена сільська інфраструктура 

та комунікації, що певним чином нівелюється низькими цінами за 

відпочинок. 

Сільський зелений туризм − корисний як для відпочиваючих, 

так і для господарів − селян, сільських громад, регіонів і держави в 

цілому. Його розвиток сприятиме збереженню сільського населення як 

носія української ідентичності, культури і духовності, це додаткові 

можливості для популяризації української культури. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що на 

сучасному етапі сільський зелений туризм залишається 

високоперспективною галуззю сфери туризму, має важливе значення 

для економіки України, приваблює не тільки вітчизняних туристів, а й 

з багатьох країн світу, сприяє налагодженню зовнішньоекономічних 

зв‘язків із різними державами. 
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О. Денис 

 

Науковий керівник – к. екон. н., асист. Ю. Ю. Стадницька 

 

ЕКОТУРИЗМ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

СВІДОМОСТІ 

 

В даний час проблема взаємозв'язку людини з природою стала 

дуже гострою. В умовах екологічної катастрофи, що насувається, 

величезне значення надається формуванню екологічної свідомості в 

суспільстві, що дозволяє забезпечити економічний баланс між 

господарською діяльністю людей та якісним станом природи. Під 

екологічною свідомістю розуміється масове занепокоєння населення 

станом навколишнього середовища. В дійсності екологічна свідомість є 

елементом триєдиного процесу «сприйняття − розуміння − дія», кожний 

елемент котрого соціально, політично та культурно опосередкований. 

Одним із факторів формування екологічної свідомості можна 

назвати  туризм, а саме екотуризм. Екологічний туризм − це подорож 

до природних територій, не змінених або мало змінених діяльністю 

людини, з відповідальним ставленням до природи та якнайменшим 

впливом на довкілля. 

Екотуризм має декілька важливих особливостей, які в 

сукупності відрізняють його від «зеленого» туризму: 

● подорож до природних територій здійснюється порівняно 
невеликими групами. Мотивація туристів полягає у потребі 

спілкування з природою, прагненні отримати естетичне й моральне 

задоволення, побачити унікальні ландшафти. 

● екологічна свідомість подорожуючих. Туристи готові на 
деякий час забути про вигоди цивілізації, можливо, навіть тимчасово 

відмовитись від певних звичок заради підтримання довкілля у 

належному стані.  

● передбачає певну екологічну освіту в комплексі з глибоким 
пізнанням пам‘яток природи, архітектури, культурних особливостей 

місцевого населення, орієнтуючись не на втручання в екосистему, а на 

її вивчення й спостереження. 

У структурі світового туризму екотуризм розвивається 

найбільш динамічно, набираючи до 30 % щорічного приросту. Він 

користується попитом, оскільки люди в світі все більше звертають 

увагу на стан довкілля, в якому відпочивають; на екологічне пізнання 

природного середовища, культур, один одного, на власне здоров'я 

через активний відпочинок. 
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Екотуризм підвищує екологічну свідомість не лише туристів, 

але й місцевих мешканців. Побачивши зацікавленість регіоном, вони 

починають більше цінувати природні багатства й долучатися до їх 

охорони. Цей вид туризму генерує сталий потік коштів на підтримку 

охоронних програм, зокрема, догляд лісів і фауни. 

В Україні цей вид туризму почав розвиватися не так давно. На 

теперішній час  чимало учасників туристичного ринку пропонують 

свій продукт з префіксом «еко». Далеко не кожен з них усвідомлює 

класичне розуміння терміну, в основі якого не лише відпочинок на 

природі, але й освітня складова, свідомість туристів та ключова роль 

місцевої культури. 

Туристичні оператори в сфері екологічного туризму формують 

екологічну політику фірми; розширюють компетенцію фірми у сфері 

природоохоронної діяльності; розробляють екологічні форми туризму; 

спонукають до екологічної діяльності; проводять заняття з екологічної 

освіти серед туристів через опублікування в буклетах і каталогах 

правил перебування на території туристичного об'єкта; сприяють 

позитивному впливу на інші туристичні сектори.  

Сьогодні більшість організацій та підприємств, які займаються 

туристичною діяльністю, усвідомлюють важливість охорони природи, 

підтримання зрівноваженого розвитку туризму в різних регіонах, 

оскільки від існування цих регіонів залежить доля туристичного 

сектору. Однак для розвитку екотуризму потрібна також конкретна 

діяльність на міжнародному, національному та місцевому рівнях. 

Велике значення у розвитку екологічного туризму мають світові 

організації, такі як: «Всесвітня туристична організація», «Земельна 

рада», «Міжнародна організація екотуризму (TIES)» «Світова рада 

подорожей і туризму» (WTTC), «Українська асоціація активного та 

екологічного туризму», мета яких підтримувати туристичний 

розвиток, сприятливий для довкілля.  

Екологічний туризм з його величезними рекреаційними та 

пізнавальними можливостями покликаний сформувати суспільну 

свідомість щодо охорони та раціонального використання природних 

багатств, донести до людей терміновість і важливість питань захисту 

навколишнього середовища, а основна ідея екологічного туризму - це, 

насамперед, турбота про навколишнє природне середовище, що 

використовується в туристичних цілях. Адже використання природи у 

сполученні з вихованням любові до неї, усвідомленням важливості її 

захисту та відтворення і є основою для формування екологічної 

свідомості населення, що реалізується в завданнях та функціях 

екотуризму. 
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Т. Деркач 

 

Науковий керівник – к. екон. н., асист. М. І. Габа  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНО−РЕКРЕАЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ ІСЛАНДІЇ ЯК ОДНОГО З НОВІТНІХ 

НАПРЯМІВ В ТУРИЗМІ 

 

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, щороку 

туристи стають все вимогливішими, а туристичні агенції намагаються 

задовільнити потреби туристів новими цікавими напрямками, турами, 

країнами. Одним з цікавих та нових напрямів туризму, куди приїжджає 

велика кількість туристів є Ісландія. 

В Ісландії проживає всього 332 тисячі осіб. При цьому в 

2010 році країна прийняла 490 тисяч іноземних гостей, а в 2019 році 

очікується вже 2,3 мільйона туристів. Завдяки іноземцям туристичний 

бізнес «крижаної країни» без перебільшень розвивається з 

блискавичною швидкістю. 

Слід зазначити, що Ісландія − це країна свободи й спокою, куди 

хочеться повертатися ще і ще. Унікальна краса природи і багатовікова 

історія роблять Ісландію заповітною мрією для туристів зі всього 

світу. Вона унікальна: десятками діючих вулканів, гарячими 

гейзерами, блакитними лагунами і несхожою ні на що архітектурою. 

Дивовижна природа Ісландії вважається її головною визначною 

пам'яткою. 

До основних туристичних локацій, які варто побачити та 

відвідати в Ісландії можна віднести: 

1) Рейк‘явік – столиця і одна з громад Ісландії, звана також 

«туристичними воротами» країни. Незважаючи на те, що місто є 

найбільшим на острові, його можна обійти пішки менше ніж за день. 

2 ) Церква Хатльгрімскірк‘я – головний символ Рейк‘явіка. Цей 

шедевр сучасної ісландської архітектури, незважаючи на свою 

молодість (церква),  дійсно є найважливішою і почеснішою пам'яткою 

в місті і гордістю країни. За задумом автора проекту Гудйоуна 

Самуельсона (Gudjon Samuelson), будівля церкви символізує не що 

інше, як виверження вулкану, що для Ісландії цілком актуально. 
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3) Концертний зал Харпа – саме у цій будівлі проходять 

концерти і репетиції ісландського симфонічного оркестру та 

ісландської опери.  

4) Недалеко від концертного залу «ХАРП», на набережній, 

стоїть знаменита скульптура «Сонячний мандрівник» − корабель мрії, 

символ прагнення до сонця і свободи. 

5) Скогафос − один з найбільш відомих та часто відвідуваних 

водоспадів Ісландії. Його краса дійсно вражає - водоспад падає з 

висоти у 61 метр, розкидаючи фонтани бризок і створюючи яскраві 

веселки у сонячні дні. 

6) Чорний пляж Вік – найнезвичайніший пляж на Землі, його 

берегова лінія простягнулася на цілих 5 кілометрів. Пісок, що має 

справжній чорний колір, дуже чистий. Нереальний вид фантастичного 

пляжу приніс йому популярність у світі кіно. 

7)Національний парк – Тінгветлір, який знаходиться недалеко 

від столиці Ісландії, вважається національною святинею і однією з 

найкрасивіших місцин в країні. 1928 рік ознаменувався тим, що 

Тінгвеллір був оголошений першим в країні національним парком, а 

до 2004 року вписаний в перелік світової спадщини ЮНЕСКО.  

8) Блакитна Лагуна − один з найвідоміших спа-курортів світу. 

Блакитна лагуна − курорт не природного походження, а створений 

людьми. Сьогодні цей спа-курорт відомий у світі через його дивний 

антураж і «марсіанські пейзажі» Ісландії.  

9) Гейзери, які знаходяться в парку Хьойкадалюр. Великий 

Гейзір – другий за розміром гейзер у світі, що дав своє ім‘я всім 

подібним гарячим джерелам. 

10) Водоспад Сельяландсфосс − ви точно впізнаєте це місце, 

навіть якщо ніколи не були в Ісландії. Водоспад розташований на річці 

Сельяландсау, де вода падає з 60-метрової скелі. 

До унікальних цікавинок Ісландії варто віднести і 

спостереження за китами. Мальовниче рибальське селище Хусавік на 

півночі Ісландії, цілком обгрунтовано отримало репутацію столиці 

Європи пo спостереженню за китами. Також Ісландія одна з 

небагатьох країн світу, де можна побачити дивовижне північне сяйво. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Ісландія – це країна, 

яка дозволить розширити спектр послуг і дасть можливість підвищити 

конкурентоспроможність туристичних підприємств, адже подорож в 

Ісландію подарує можливість спостерігати зблизька неймовірний 

симбіоз людини з природою, стати частиною багатовікових традицій, 

доторкнувшись до найдавнішої культури, що зберегла побут і звичаї 

предків. 
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В. Дребот 

 

Науковий керівник – к. геогр. н, доц. Л. В. Теодорович  

 

ХОСТЕЛИ – ПОПУЛЯРНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ 

У МІСТІ ЛЬВІВ 

 

Актуальність дослідження: На сьогоднішній день у багатьох 

країнах світу відбувається стрімкий розвиток хостельного руху. Для 

нашої держави такий вид розміщення є відносно новим, однак на 

протязі останніх років можна спостерігати збільшення рівня його 

популярності. Наявність хостелів допомагає збільшити кількість місць 

у засобах розміщення і цим самим привабити до себе більше молоді з 

Європи. 

Більшість молодих людей які подорожують Україною, прагнуть 

заощадити якомога більше коштів на проживанні. Чудовим варіантом 

для цього є проживання у хостелах – недорогих місцях для ночівлі. але 

в Україні мережа таких закладів розвинена недостатньо. Зробивши 

аналіз вітчизняної законодавчої бази, можна помітити низку 

неточностей: по-перше, хостели відносяться до категорії готелі та інші 

засоби розміщення. Це означає, що в хостелі повинно бути як мінімум 

сім номерів; по-друге, хостел повинен надавати готельні послуги, які 

не обмежуються лише прибиранням ліжок та приміщень, що не 

відповідає міжнародній класифікації засобів розміщення. Хостели, як 

правило, пропонують своїм гостям обмежений набір послуг і навіть, не 

зважаючи на те, що в багатьох хостелах є індивідуальні кімнати, як 

правило, хостели більше нагадують гуртожитки, ніж готелі. Крім 

цього, у вітчизняній статистичній звітності хостели не виділяють в 

окрему категорію засобів розміщення, оскільки форма державного 

статистичного спостереження №1 КЗР (річна) «Звіт про діяльність 

колективного засобу розміщення», (2011 р.) не передбачає збір 

інформації про діяльність хостелів як окремого типу колективних 

засобів розміщення. В зв‘язку з цим неможливо провести достовірний 

аналіз діяльності цих видів засобів розміщення в Україні. 

Львів – найуспішніше місто щодо розвитку хостелів в Україні. 

За даними booking.com у Львові на 2017 рік налічувалось 86 хостелів, в 

той час як у 2013 році було їх було лише 38. Звичайно, що вагому роль 

відіграє близькість міста до західного кордону України. Кращими з 

цих хостелів є хостели у центрі Львова. Вони дають можливість будь-

якій людині, зняти комфортне та дешеве житло навіть у самому центрі 

Львова.,остели у Львові – це затишні та комфортні готельчики, в яких 
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можна відпочити, поспати, і проживати навіть всю відпустку.У системі 

бронювання Booking.com більшість хостелів, що знаходяться у 

центральній частиніі Львова мають оцінку 9 з 10, що відповідно є 

одним з найбільш вирішальних критеріїв при виборі помешкання. 

Важкою є ситуація з розвитком хостелів у багатьох малих 

містах України, що мають історико-культурну спадщина чи потужний 

природний потенціал для розвитку туристично-рекреаційної галузі. 

Майже повна відсутність місцевої промисловості позбавила такі міста 

джерел для самостійного функціонування. За таких обставин рівень 

відвідування малих міст є дуже низьким, а використання лікувально-

оздоровчого потенціалу – високосезонне, що не приносить відповідних 

доходів до місцевого бюджету. Створення молодіжного хостелу в 

невеликому містечку сприятиме його внесенню до розроблених 

екскурсійних маршрутів. В Україні є достатня база для того, щоб 

створити мережу хостелів. Для цього пропонується застосовувати такі 

найбільш прийнятні практичні заходи як: задіяння порожніх 

приміщень студентських гуртожитків і готелів; адаптація будівель, що 

знаходяться під юрисдикцією міністерств та відомств; пристосування 

приватних будівель та оздоровчих таборів; а також передача ініціативи 

та приміщень з розбудови хостелів приватним власникам, які мають 

інтерес до створення хостелів. При хостелах також можна організувати 

надання туристично-інформаційних послуг відвідувачам міста, тобто 

консультувати їх стосовно об‘єктів та місць туристичного інтересу, а 

також  транспорту, закладів громадського харчування, зв‘язку тощо.  

З точки зору розвитку малого бізнесу, створення студентських 

хостелів дозволить: створити більшу кількість робочих місць для 

випускників коледжів та вузів за спеціальністю «туризм», 

стимулювати розвиток молодіжного підприємництва; покращити 

інфраструктуру і розширити сферу туристичних послуг в Україні.  

Успішна реалізація проекту становлення та розвитку мережі 

українських хостелів дасть змогу включити її до міжнародних 

хостельних організацій і, таким чином, поширити інформацію про 

рекреаційні та історичні місця України в міжнародних туристичних 

путівниках. Створення дешевої альтернативи проживання може 

привабити іноземні інвестиції для розвитку внутрішнього та в‘їзного 

туризму України, що сприятиме відродженню малих міст завдяки 

максимально ефективному використанню їх потенціалу. Це дасть 

можливість вивести туристичну індустрію в нашій країні на якісно 

новий рівень розвитку. 
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Д. Зінченко 

 

Науковий керівник – к. геогр. н., доц. Н. В. Чорненька 

 

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЛЬВОВА 

 

На сучасному ринку основними завданнями в сфері готельного 

бізнесу стають пошук і створення нових шляхів розвитку, підвищення 

конкурентноспроможності та створення конкурентних переваг, 

створення стабільної клієнтної бази через вміння знайти свого 

покупця, постійне оновлення власної політики та урахування динаміки 

ринку готельних послуг, що постійно змінюється та розвивається.  

До основних тенденцій розвитку готельного бізнесу можна 

віднести такі: 

 Розвиток демократизації готельної індустрії, що сприяє 

підвищенню доступності готельних послуг для масового споживача; 

 глобалізація та концентрація готельного бізнесу; 
 впровадження нових засобів інформаційних технологій та 

комунікацій; 

 поширення сфери інтересів готельного бізнесу на продукти й 
послуги, що раніше надавалися підприємствами інших галузей 

(наприклад, організації харчування, дозвілля, розваг, виставкової 

діяльності та ін); 

 посилення спеціалізації готельного бізнесу, що дозволяє 
чіткіше орієнтуватися на певні сегменти споживачів з урахуванням 

різних ознак; 

 впровадження нових технологій в ділову стратегію готельних 
підприємств, зокрема широке використання мережі Інтернет, з метою 

просування готельних продуктів і послуг. 

 персоніфікація обслуговування та повна концентрація на 
запитах і потребах клієнтів. 

Львів – це культурна столиця України, з багатою історичною 

спадщиною, що має потужний потенціал для розгортання 

різноманітної туристичної інфраструктури. Аналіз тенденцій 

сучасного розвитку готельного господарства Львова дав змогу виявити 

найбільш несприятливий період закриття нерентабельних підприємств, 

передачу в оренду окремих готелів упродовж 1991–2001 рр., що було 

зумовлено несприятливою фінансово-економічною політикою держави 

щодо його розвитку – бюрократичні перешкоди, значне 
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оподаткування, низький ступінь в‘їзного туризму тощо. Період 

стагнації розвитку готельного сектора тривав упродовж 2001–2005 рр.  

У цей період кількість готелів була найменшою за всю історію 

розвитку туризму в місті, зокрема в 2001 р. діяло лише 21 

підприємство, 2003 р. – 22, і лише з 2005 р. зафіксовано пожвавлення 

ринку як наслідок стабілізації економічної ситуації, практичної 

реалізації стратегії: Львів – туристичний центр України. 

Немаловажним чинником для підвищення активності та поліпшення 

якості готельних послуг стало проведення футбольного чемпіонату 

Євро-2012. Лише впродовж 2008–2013 рр. кількість готельних 

підприємств Львова збільшилась майже втричі – з 28 до 78. Обсяг 

інвестицій у будівництво, реконструкцію та перепрофілювання в 

готелі будівель іншого функціонального призначення становив 2,4 

млрд. грн, або 37,5 % від загальних інвестицій в інфраструктуру 

Львова. За 2009–2013 рр. кількість номерів збільшилась майже втричі 

(2,6 рази) і на серпень 2013 р. становила 3 313 одиниць. У місті 

побудовано чотиризірковий готель ―Nobilis‖ (49 номерів), ―Євроспорт‖ 

(34 номери), завершено другу чергу будівництва готелів ―Леополіс‖ 

(33 номери), ―Вінтаж‖ (17 номерів) та ―Швейцарський‖ (18 номерів), 

відкрито готелі ―Цитадель Інн‖ (26 номерів), ―Андріївський‖ (7 

номерів), ―Едем‖ (20 номерів), ―Шопен‖ (13 номерів), ―Деліс‖ (15 

номерів), ―Сент-Федер‖ (12 номерів), ―LHHotel&SPA‖ (22 номери), 

―Reikartz Дворжец Львів‖ (52 номери), ―Reikartz Медіваль Львів‖ (22 

номери). Проведено реконструкцію 14 готелів на 1 386 номерів, згідно 

з категоріями׃ ‖п‘ять зірок‖ – 400 номерів, ―чотири зірки‖ – 670 

номерів, ―три зірки‖ – 316 номерів. Серед найбільших готелів 

реконструйовано ―Львів‖ (370 номерів), ―Євроготель‖ (90 номерів), 

―Панорама‖ (53 номери), ―Супутник‖ (200 номерів), ―НТОН‖ (76 

номерів) та ін. Особливо активно розвивається приватний готельний 

бізнес, сьогодні понад 60 % (47 об‘єктів) власників – фізичні особи. 

У львівській мерії стверджують, що з кожним роком кількість 

гостей міста стрімко зростає. Так, у 2011 р. Львів прийняв 1 млн. 

відвідувачів, через рік, у 2012 р. – на 400 тис. більше. У 2013 і 2014 рр. 

– 1 700 млн. осіб. Що стосується статистики, то в мерії згодні: 

обчислити точну кількість туристів, що відвідали місто, дуже складно. 

Проблема полягає у відсутності механізмів фіксації того, хто саме і 

скільки людей приїжджає в місто. 

Отже, на основі проведеного аналізу готельного господарства 

Львова ми виявили явні тенденції розвитку і росту готельного сектора 

індустрії туризму в місті. 
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І. Зровка 

 

Науковий керівник – д. екон. н., проф. А. А. Теребух 

 

АНАЛІЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ ДО 

ТУРЕЧЧИНИ 

 

Динаміка туристичних потоків до Туреччини є одним з 

важливих чинників розвитку туристичної галузі країни. Туреччина – 

держава, яка бере найбільшу кількість туристів, що виїжджають 

щорічно оздоровлюватись з нашої країни. 

Туризм – одна з найбільш розвинутих галузей турецької 

економіки. Достаток унікальних історичних пам'ятників на території 

Туреччини, виняткової краси середземноморські пляжі, гірський 

рельєф, сприятливий клімат - усе це відкриває широкі перспективи для 

туристичного бізнесу 

Найбільш привабливим напрямком для закордонного 

відпочинку є Туреччина. У поточному році оператори заявляють про 

15%-го збільшення обсягів продажів путівок і продовжують залучати 

туристів не стільки красою пляжного відпочинку, скільки 

альтернативними видами туризму − молодіжного оздоровчого, 

паломницького, спортивного, яхтового, освоюючи північне та 

південно-західне узбережжя Туреччини. Популярність відпочинку в 

Туреччині зростає не тільки в Україні, але і не знижується в інших 

країнах Європи. 

За підсумками 2017 року Туреччину відвідало 1 млн. 250 тис. 

українців. Україна увійшла в топ-10країн-лідерів тур потоку до 

Туреччини, продемонструвавши зростання на 24,48%, в порівнянні з 

показниками минулого року. 

Показники туристичного регіону Анталія не викликають 

подиву, а майже аналогічну кількість іноземних туристів, які 

відвідують регіон Стамбула свідчить про цілеспрямоване усунення 

приймаючими турецькими туроператорами вектора відвідуваності в 

інші регіони (крім Анталії) з метою розвитку інфраструктури (готелі, 

міський транспорт і таксі, аеропорти) і, отже, зменшення офіційного 

безробіття в країні.  

Найбільш популярним містом серед українських громадян 

залишається Анталія, друге місце посідає Стамбул. 

Середня вартість відпочинку в турецьких готелях залишилися 

на рівні минулого року – 1,32 тис. доларів за дев‘ять ночей на двох. (за 

даними туристичної фірми Coral Travel)/Більше половини українських 
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туристів , які відвідують Туреччину – 60 %, вибирають для відпочинку 

Анталію. Отже маємо тенденцію збільшення українських туристичних 

потоків до Туреччини. 

 Причини збільшення українських туристичних потоків до 

Туреччини: 

 - політ до Туреччини близько трьох годин. Будь-який турист 

здатний витримати подібний переліт. Навіть політ з немовлям не 

викличе особливих труднощів; 

 - безвізовий режим на 90 днів між Україною і Туреччиною; 

 - величезний вибір готелів від найнижчої до найвищої ціни. У 

Туреччині є шикарні VIP-готелі, які здивують найвибагливіших 

туристів, так і прості готелі економ класу за помірну ціну; 

 - туроператори в сезон піднімають велику кількість чартерів, 

часто залишаються вільні місця, що в свою чергу формує «гарячі 

путівки». Ті, хто готові вилетіти найближчим часом можуть істотно 

заощадити; 

 - Туреччина – це відмінна можливість для дитячого відпочинку. 

Готелі мають широку інфраструктуру для маленьких гостей: гірки, 

дитячі басейни, майданчики, міні клуби і багато іншого; 

 - харчування «все включено»; 

 - цікава екскурсійна програма; 

 - хороший клімат, дозволяє вибрати цей напрямок не тільки 

влітку, а й в травні, а також вересні і жовтні. 

За останні роки кількість туристів, що приїжджали до 

Туреччини, лише збільшувалась, навіть незважаючи на економічну 

кризу, що свідчить про високий рівень розвитку туристичної сфери в 

Туреччині.  

Основна мета, з якою туристи приїжджають до Туреччини, - 

відпочинок. В цій сфері туризму Туреччина досягла значних успіхів, і 

тому входить до десятки найбільш відвідуваних країн світу.  

Туристи відвідують Туреччину, аби побачитися з родичами, 

побувати на шопінгу (адже Туреччина відома низькими цінами на різні 

групи товарів), частина приїжджає сюди заради навчання або 

практики. 

В основному, до Туреччини приїжджають учні старшої школи 

та студенти - для багатьох з них це перший виїзд за кордон. Також 

користуються попитом різні конференції та симпозіуми в Туреччині, 

особливо в Стамбулі, який є науковим та культурним центром країни. 
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І. Карпюк 
 

Науковий керівник – к. екон. н., асист. М. І. Габа 

 

ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК МОЖЛИВІСТЬ 

ЗНАЙОМСТВА З КУЛЬТУРОЮ КРАЇНИ 

 

Гастрономічний туризм ,як подорожі з метою задовольнити свої 

гастрономічні смаки – один із прогресивних та перспективних 

сучасних видів туризму, що досить стрімко розвивається. Саме тому є 

актуальним його дослідження. Сьогодні гастрономічний туризм добре 

організований у Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Чехії, Польщі, 

Угорщині, Шотландії, де існує розвинена мережа турів національних 

ресторацій та практикуються традиційні та екзотичні гастротури. В 

останній час усе більше до таких туристичних заходів долучається й 

Україна. 

Слід відзначити, що гастрономічний туризм – це подорожі в 

різні місця світу для ознайомлення з місцевими кулінарними 

традиціями й особливостями національної або регіональної кухні. 

Головна мета відпочиваючих, які вибирають гастрономічний туризм, 

полягає в дегустації унікальних продуктів і страв, властивих виключно 

для даної місцевості. 

Гастротури, окрім прямих цілей – забезпечення відпочиваючих 

продуктами харчування, мають ряд важливих функцій – культурно-

історичну, практично-пізнавальну, релігійно-етнічну, інформаційно-

комунікаційну, бізнесово-економічну, практично-прикладну та інші 

функції. Слід відмітити, що серед різновидів гастрономічних турів 

можна виділити:  

- екскурсійні тури для гурманів – дегустаторів вишуканої та 

рідковживаної екзотичної їжі;  

- ознайомлення з кулінарними традиціями відвідуваних країн 

тощо;  

- спеціалізовані тури майстер-класи з приготування їжі;  

- відвідування кулінарних та гастрономічних фестивалів, шоу, 

вистав тощо. 

В останні роки все більше набирають популярності екзотичні 

гастрономічні тури, коли туристи бажають скуштувати гастрономічні 

делікатеси та екзотичну кухню, яка користується попитом у гурманів 

або незначної кількості населення, наприклад, екзотичних фруктів та 

овочів, риби та морепродуктів, а також відвідати страви з м‘яса 

екзотичних тварин (крокодилів, черепах, зміїв, морських гадів тощо), 
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комах та їх личинок, супу з ластівчиних гнізд,нутрощів кишечника 

тварин, запліснявілого сиру та молочних продуктів із спеціально 

внесеними бактеріями та мікроорганізмами тощо. 

З огляду на вищезазначене, потрібно зауважити, що 

гастрономічний туризм – це більше, ніж звичайна екскурсійна поїздка, 

оскільки вимагає ретельного підходу до вибору місцевої їжі. Головна 

привабливість гастрономічного туру полягає в дегустації саме тих 

страв, які ніде в світі більше не зустрічаються. 

Щорічно в міжнародних каталогах із гастрономічного туризму 

збільшується число міжнародних учасників, які пропонують відвідати 

їхні кулінарні маршрути та вибрати традиційні або екзотичні 

гастротури. При цьому кожен туроператор намагається переконати 

потенційних клієнтів придбати свій турпродукт, який базується на 

традиційній кулінарії, кулінарних обрядах та звичаях, типових 

продуктах харчування та високій якості приготування їжі, а також 

культурно-розважальних програмах та видовищно-масових заходах, 

які проводяться у тій чи іншій країні світу й мають уже давні історичні 

традиції. 

Аналіз показав, наприклад, щорічно у вересні в Мюнхені 

проводиться пивний фестиваль «Октоберфест», який має уже 200-

річну історію. В Угорщині та Франції відбуваються щорічні винні 

фестивалі з безкоштовними дегустаціями вин. На увагу заслуговує 

своє ексклюзивністю фестиваль лобстерів у м. Мен (Рокленд) та 

фестиваль вуличних наїдків Сан-Франциско в США. 

Гастрономічний туризм на високому рівні розвинений  в країнах 

Європи, де добре підготовлені професійні менеджери з кулінарного 

туризму та успішно працює рекламно-інформаційна сфера та суміжні 

сегменти туризму, які максимально намагаються задовольнити 

споживачів усім необхідним переліком послуг для реалізації 

гастрономічних турів, починаючи від PR-акцій та закінчуючи 

транспортним та готельним обслуговуванням туристів. 

До таких міжнародних та вседержавних заходів долучається й 

Україна. Так, в нашій країні регулярними стали щорічні фестивалі 

вареників і галушок (у Полтаві, Сорочинцях Полтавської області), 

вареників у Луцьку та Тернополі, міжнародний фестиваль дерунів у 

Коростені Житомирської області, народний фестиваль борщу 

«Борщ‘їв» у місті Борщів Тернопільської області. 

Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що 

гастрономічний туризм є тим видом туризму, який дастькращі 

можливості познайомитися з культурою країни, спробувавши її на 

смак. 
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Х. Качмар 

 

Науковий керівник – к. геогр. н., асист. М. І. Сеньків  

 

КУРОРТНИЙ ТУРИЗМ ІТАЛІЇ 

 

Італія володіє сприятливими природними умовами та багатими 

природними ресурсами для розвитку курортного туризму. В країні є 

курорти різних видів: термальні, бальнеологічні і спа-курорти, 

морські, гірськолижні. 

Найпопулярнішими серед термальних курортів Італії є: Абано-

Терме – розташований на околиці міста Падуя, неподалік від пляжного 

узбережжя Адріатики – курортного регіону між Венецією і Трієстом, 

знаменитої Венеціанської Рів‘єри. Абано розташований в оточенні 

мальовничих Еуганських пагорбів, що додає природного колориту 

одному з найдавніших термальних курортів Європи. Вода Абано 

містить безліч корисних елементів, а довгий шлях, який вона 

проходить, піднімаючись до земної поверхні, робить її цілющою. 

Острів Іскія – один з найкрасивіших островів Середземномор‘я. 

Сьогодні цей «Острів молодості і краси» – всесвітньо відомий 

термальний курорт. Це найбільший острів Італії в Неаполітанській 

затоці (46 км
2
). У цілому по всій території виявлені і каталогізовані 

29 гідро-термомінеральних басейнів, тобто груп аналогічних джерел, 

кожен з яких має особливі характеристики. Монтекатіні-Терме – 

найзнаменитіший термальний курорт. Знаходиться недалеко від 

Флоренції, тому є також важливим туристичним центром. Стародавнє 

містечко в серці Тоскани здавна славиться своїми мінеральними 

джерелами. Цінність курорту – вода для питного лікування – 

нормалізує роботу печінки, кишечника і нирок. 

Бальнеологічні і спа–курорти. Бальнеологічний відпочинок в 

Італії досить популярний, тут налічується з десяток великих 

бальнеологічних курортів. Сатурнія – популярний італійський спа-

курорт в центрі Тоскани. Родзинкою курорту є наповнене лужною 

сірчистою водою озеро в кратері згаслого вулкана, плавати в якому 

дозволяється навіть дітям. Мілано-Маріттіма – сучасний спа-курорт 

Італії, який розташований на відстані 30 км на північ від Ріміні, по 

дорозі на Равенну. Мілано-Маріттіма славиться своїми розкішними 

сосновими і кедровими гаями. Ф‘юджі – найзнаменитіший італійський 

бальнеологічний курорт, що розташувався в провінції Лаціо. Курорт 

прославився своєю вуглекислою гідрокарбонатною водою, яка має 

унікальну здатність розчиняти камені і виводити їх з організму. 
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Морські курорти Італії. Ріміні вважається одним з найкращих 

курортів Італії завдяки своїм красивим піщаним пляжам. Тропея – 

курорт, який зберіг багатовікову красу, що властиво деяким містам 

Калабрії. Пляжі Тропеї скелясті і неймовірно красиві. Острів 

Мареттімо розташований на відстані 20 км від Трапані – 

сицилійського міста. Курорт підійде любителям лісових і гірських 

пейзажів. Острів Капрі – прекрасний італійський курорт, узбережжя 

якого наповнене бухтами і затоками, які змінюються великими 

скелями, що представляють величезний інтерес для туристів. 

Гірськолижні курорти Італії можна розділити на східні (регіон 

Доломітових Альп, Альта-Вальтеліна) і західні (Грессоней, Червінія, 

Сестрієре, Аоста, Ля-Туіль). Регіон Валле Д‘Аоста: Червінія – один з 

найвідоміших і найвищий гірськолижний курорт Італії, розташований 

в долині Вальторнанш, на схилах гори Маттерхорн, неподалік від 

міста Аоста. Цей курорт розташований в оточенні високих гір-

чотирьохтисячників. Регіон П‘ємонт: Сестрієре – один з 

найпопулярніших гірськолижних курортів Італії і загалом Альп. Є 

визнаним в усьому світі міжнародним курортом з безліччю доглянутих 

трас, приголомшливими гірськими пейзажами, великим вибором 

хороших готелів і тривалим катальним сезоном. Регіон Альто-Адідже: 

Санта-Крістіна – популярний гірськолижний курорт в центрі долини 

Валь-Гардена. Він поєднує в собі красу місцевих краєвидів та сучасні 

готелі. 

 

А. Клипко 

 

Науковий керівник – к. екон. н., асист. Ю. Ю. Стадницька  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ГОТЕЛЬНІ КОМПЛЕКСИ ЯК «НОВЕ 

ОБЛИЧЧЯ ГОСТИННОСТІ» 

 

У сучасному світі, який стрімко змінюється, мандрівникам 

потрібно набагато більше, ніж просто комфорт і однотипні послуги. З 

кожним роком готельна клієнтура стає все більш досвідченою та 

вибагливою, а інтер'єри готелів поступово перетворюються в цікаві 

арт-об'єкти. Сьогодні готель − це частина повноцінного відпочинку 

туристів, джерело не тільки комфорту, але інтелектуального і 

морального задоволення.  

Справжній концептуальний готель − це готель майбутнього, 

оскільки інвестори вкладають величезні кошти в сучасний творчий 

задум провідних художників, стилістів, дизайнерів, а також в технічні 
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ноу-хау, багато в чому революційні для свідомості споживачів. 

Основна причина появи таких готелів полягає в орієнтації на 

максимальне задоволення потреб потенційного споживача. У кожному 

такому готелі продумано як архітектурно-планувальне рішення 

будівлі, так і оформлення холів, коридорів, ліфтів і кожного номера. 

Технологія проектування і облаштування концептуальних 

дизайнерських готелів вже досить повно визначена та базується на 

дотриманні десяти основних принципів, таких як тематичність; 

раціональність або мінімалізм; меблі та аксесуари на замовлення; 

переважно змішання стилів; наявність оригінальних, екзотичних або 

унікальних предметів оформлення; функціональність; максимальна 

креативність, виконана професійно; стильна уніформа персоналу; 

інвестиції в творчий потенціал персоналу; відмінний сервіс. 

Розглянемо на прикладах найбільш відомі та креативні 

концептуальні готелі світу (таблиця 1).  

Таблиця 1 

Найбільш відомі та креативні концептуальні готелі світу 

Готель, 

країна 
Опис 

Poseidon 

Undersea 

Resort, 

Фіджі 

Готель містить 73 номери, частина з яких знаходяться 

на глибині 15 метрів. Підводні кімнати зроблені у 

вигляді знімних капсул, які приєднані до коридору-

труби. Якщо гість готелю захоче піднятися на 

поверхню, його блок від'єднується і спливає.  

Balancing 

Barn, 

Англія 

Міні-готель, розташований в графстві Саффолк, на 

краю спокійного заповідника, поблизу історичних міст 

Валберсвік і Елдербург, дослівно перекладається як 

«Сарай, який балансує». Готель 30 метрів завдовжки 

сумнівно поставлений на невеликому насипі землі. 

The Ice 

Hotel, 

Юккас'ярві, 

Швеція 

Матеріалом для будівництва цього готелю є заморожена 

вода унікальної річки Турне-Ельвія, яку ніколи не 

використовували в промислових цілях. Жителям цього 

цікавого готелю видається термобілизна, шапки і 

спальні мішки, а на ранок їх пригощають сніданком з 

брусничним соком.  

Propeller 

Island City 

Lodge, 

Берлін, 

Німеччина 

У Propeller Island City Lodge 45 номерів, серед яких 

немає двох однакових − кожний абсолютно особливий. 

Є номер з похилою підлогою, з підвішеним ліжком, де 

всі меблі розташувалися на стелі, кімната, обклеєна 

старими газетами і кресленнями, номер − калейдоскоп, 

всі стіни якого облицьовані уламками дзеркал.  
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Ngorongoro 

Crater 

Lodge, 

Танзанія 

Побудований на краю вулканічної кальдери звідки 

відкривається вид на танзанійську саванну. Знаходиться 

у заповіднику Нгоронгоро, який внесено до списку 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В ньому мешкають 40 

тисяч скотарів-масаїв, а ще безліч диких тварин. 

Adrère 

Amellal eco 

lodge, 

Єгипет 

В цьому готелі немає електрики та інтернету, тут не 

працюють телефони, і ніщо не відволікатиме вас від 

споглядання чудового світанку понад дюнами. 

Palacio de 

Sal, Болівія 

Соляним палацом цей готель названо бо його стіни, 

підлога, навіть ліжка та стільці справді зроблені з 

кам‘яної солі. Він стоїть на березі найбільшого в світі 

солончаку Уюні та пропонує своїм гостям спа та 

«соляний» гольф. 

Жоден турист не може мандрувати по світу без зупинок на 

відпочинок. Варіантів для привалу на сьогоднішній день існує безліч: 

від дешевих хостелів до фешенебельних готелів, які лякають своєю 

дорожнечею і нав'язливим сервісом. Але є і такі готелі, які 

підкорюють, перш за все, своєю родзинкою і доступністю для будь-

якого гаманця. Таким чином, концептуальні готелі − досить нове 

явище в туристичному бізнесі, проте вони швидко завойовують 

популярність. Відпочинок в готельному комплексі, який витримано в 

єдиному незвичайному стилі, залишає куди більше вражень, ніж в 

стандартному готелі.  

 

Н. Коваль 

 

Науковий керівник – к. геогр. н., доц. Н. В. Чорненька 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ГОТЕЛІВ ВИСОКОГО РІВНЯ КОМФОРТУ В 

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

Дослідження, аналіз та систематизація тенденцій розвитку 

готельного господарства є важливим та своєчасним з огляду на 

зростання ділової активності у туристичній галузі України. 

Для готелів класифікація – це спосіб представити необхідні 

споживачеві відомості про якість сервісу, інфраструктуру та інші 

можливості підприємства, допомагаючи в такий спосіб потенційним 

клієнтам і демонструючи свою лояльність до них. Єдиного підходу до 

класифікації готелів у світі поки не існує, тому готелі високого рівня 

комфорту можна виділяти в межах існуючих класифікацій, зокрема:  
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- за місцем розташування (міські, приміські, сільські, 

придорожні, в аеропортах, плавучі готелі і т.д.) готелі високого рівня 

комфорту можуть бути скрізь;  

- за призначенням (готелі для постійного проживання, транзитні 
готелі, готелі для ділового призначення) кожен з варіантів може мати 

достатньо високий рівень комфорту;  

- за часом функціонування(сезонні, цілорічні) готелі високого 
рівня комфорту в основному цілорічні;  

- за функціональним призначенням (транзитні, цільові – бізнес-

готелі, курортні та туристичні) бізнес-готелі та, хоча би частина 

номерного фонду курортних, обовʼязково повинні мати високий рівень 

комфорту;  

- за рівнем асортименту і вартістю послуг виділяють дешеві 
готелі або готелі з обмеженим сервісом, готелі «люкс», готелі вищого 

класу, готелі середнього рівня, апарт-готелі, готелі економічного 

класу, мотелі, курортні готелі. 

Рівень комфорту – це комплексний критерій, складовими якого 

є певні параметри, основними з яких є стан номерного фонду, якість 

предметів санітарно-гігієнічного призначення, наявність і стан 

підприємств харчування, стан будівлі та прилягаючої до готелю 

території, інформаційне забезпечення і технічне оснащення, 

забезпечення можливості надання ряду додаткових послуг тощо. Ці 

параметри оцінюються практично в всіх наявних нині системах 

класифікації готелів. Крім того, ряд вимог пред'являється до персоналу 

та його підготовки: освіти, кваліфікації, віку, стану здоров‘я, знання 

мови, зовнішньому вигляду і поводження. 

Для реалізації визначених критеріїв необхідно проаналізувати 

шляхи та методи підвищення інвестиційної привабливості проектів 

будівництва, модернізації сучасної мережі закладів гостинності, 

повносервісного обслуговування клієнтів готелів. Проблему створення 

інфраструктури гостинності з сучасним рівнем комфорту для 

приймання туристів можна вирішити шляхом створення національних 

готельних спілок з поступовим їх входженням у міжнародні готельні 

корпорації.  

Важливими умовами реалізації цього завдання є комплексний 

підхід до аналізу методів і засобів підвищення рівня комфорту в 

індустрії гостинності, а також стабілізація ринку готельних послуг 

шляхом підвищення заповнюваності та водночас упровадження 

гнучкої цінової політики з урахуванням сучасних ринкових реалій. 

Як свідчить аналіз економічних показників функціонування 

готелів Києва та Львова, готелі категорії ,,чотири-п‘ять зірок‖ навіть у 
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період значного спаду рентабельності в готельній сфері, впродовж 

1996-2003 рр., мали стабільний попит. Однак, 2015 рік на українському 

готельному ринку пройшов під знаком двох трендів. Перший – стрімке 

падіння попиту на дорогі та пафосні готелі. Другий – зростання 

привабливості нового сегмента: якісних і недорогих готелів. І 

відбувається це на тлі загального пожвавлення попиту приблизно на 

5% за рік. 

При цьому про падіння продажів у доларовому еквіваленті 

заявило чимало дорогих готелів Києва, зокрема Inter Сontinental і 

Fairmont. Люди намагаються заощаджувати. Плюс з‘явився новий 

сегмент – готелі недорогі та якісні, такі як Ibis і Bakkara. Це змінило 

правила гри на ринку. 

Отже, стійка тенденція зростання попиту на готельні послуги 

високої категорії зумовлюють потребу розвитку готельної інсентив-

інфраструктури в державі. Щоб її задовольнити, треба розробити 

актуальні концепції побудови комплексних систем керування бізнес-

готелями та бізнес-центрами, вирішити проблеми формування єдиного 

інформаційного простору. 

 

А. Кольгофер 
 

Науковий керівник – к. біолог. н., доц. Н. Є. Паньків 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Мета дослідження: обґрунтувати перспективи розвитку 

рекреаційно-туристичної діяльності в Одеській області, виокремити 

шляхи вирішення проблем рекреаційно-туристичної діяльності. Дана 

тема є актуальною, адже туризм є одним з пріоритетних напрямків 

розвитку регіонів. 

Вдале економіко-географічне розташування, сприятливі 

природно-кліматичні умови, різноманітні природні лікувальні ресурси, 

наявність піщаних пляжів, розвинута мережа водних, залізничних та 

автомобільних магістралей обумовлюють розвиток в області сфери 

туризму і рекреації. У пониззі великих річок (Дунай, Дністер) і 

лиманів, на морських узбережжях і в шельфовій зоні розташовані 

високо цінні й унікальні природні комплекси, водно-болотні угіддя, 

екосистеми, що формують високий біосферний потенціал регіону, 

який має національне і міжнародне глобальне значення. Серед 

природних багатств, які активно використовуються у курортно-
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рекреаційному господарстві області, важливе місце посідають 

лікувальні грязі та ропа Куяльницького, Шаболатського лиманів, 

сірчановодневі, гідрокарбонатні, йодо-бромні та натрієві мінеральні 

води, які дають можливість ефективно лікувати захворювання органів 

кровообігу, нервової системи, органів дихання нетуберкульозного 

характеру, органів травлення, порушення обміну речовин тощо.  

Своєрідність туристично-екскурсійного потенціалу області 

також визначена численними пам‘ятками різних часів з відомими 

історико-культурними заповідниками, пам‘ятниками та музеями. Це 

відомі у світі Одеський національний академічний театр опери та 

балету, знамениті Потьомкінські сходи, українська Венеція – місто 

Вилкове, фортеця XII–XV с. в місті Білгороді-Дністровському, 

розкопки античних міст Тіри і Ніконії, пам‘ятники культової 

архітектури в містах Одесі, Ізмаїлі, Рені, Кілії та багато іншого. 

Близько 4500 пам'яток культурної спадщини, 12 міст області 

занесені до Списку історичних населених місць України. Понад 100 

об‘єктів культурної спадщини мають статус пам‘яток національного 

значення, що створили Одещині імідж одного із найбільш відомих і 

популярних, насамперед через свою самобутність, місць для 

відвідування туристами. 

Проблеми розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в 

Одеській області: - недосконалість законодавчої та нормативно-правової 

бази в галузі туризму; - невідповідний стан багатьох об'єктів туристичного 

показу, історико-культурних пам'яток та музеїв стримує зростання 

туристичних відвідувань регіону та створення нових туристичних 

маршрутів; - недостатня  забезпеченість професійними кадрами в галузі 

туризму; - слабка координованість роботи різних профільних установ з 

надання туристичних, оздоровчих та інших супутніх послуг; - відсутність 

чітких і стабільних механізмів економічного регулювання господарських 

відносин, економічних важелів і стимулів розвитку туристично-

рекреаційної сфери, сприятливого інвестиційного клімату, в тому числі 

стимулюючого податкового законодавства; - низький рівень соціальної 

інфраструктури загального призначення (транспортна інфраструктура, 

зв'язок, водозабезпечення, каналізація, громадське харчування, побутові 

послуги тощо); - розвиток інформаційного і рекламного забезпечення 

туристичного бізнесу не відповідає світовим стандартам; - санітарно-

екологічна ситуація в багатьох туристично-рекреаційних центрах досить 

напружена. 

Шляхи вирішення проблем розвитку рекреаційно-туристичної 

діяльності в Одеській області : - створення комфортного середовища 

для туристів та здійснення туристичної діяльності в Одеській області 
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шляхом підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного 

продукту; - просування туристичного продукту завдяки розвитку 

регіональної інформаційної інфраструктури рекреаційних та 

туристичних послуг; - створення системи міжнародних, 

міжрегіональних зв`язків та кооперації у сфері туризму та курортів, 

спрямованої на збільшення туристичних потоків до Одеської області; - 

стимулювання розвитку депресивних регіонів з низьким промисловим 

потенціалом; - підвищення зайнятості населення у рекреаційно-

туристичній сфері; - збереження навколишнього середовища, 

природних і культурних цінностей; - розвиток інженерної, 

транспортної й соціальної інфраструктури. 

Висновок: вирішення проблем розвитку рекреаційно-туристичної 

діяльності сприятиме поліпшенню матеріально-технічної бази 

туристично-рекреаційної сфери, створенню конкурентоспроможного 

туристичного продукту, підвищенню інвестиційної привабливості 

Одеської області та створенню умов для залучення іноземних 

інвестицій, збільшенню туристичних потоків, зміцненню іміджу області 

як туристично-рекреаційного та центру міжнародного значення. 

 

О. Кольгофер 
 

Науковий керівник – к. біолог. н., доц. Н. Є. Паньків 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

Мета дослідження: проаналізувати шляхи розвитку 

екологічного туризму, що сприяють охороні і дбайливому 

використанню природних багатств, відновленню пошкоджених 

природних територій та об‘єктів. 

Сьогодні проблема сталого розвитку є однією із 

найактуальніших і невідкладних у світі, спричинена ускладненням 

взаємозв‘язків між людиною та навколишнім природним 

середовищем. З огляду на це, на міжнародному рівні  почали 

обговорюватись й вирішуватись глобальні екологічні проблеми, 

першочерговими з яких є незворотні деградаційні процеси, 

забруднення довкілля, виснаження природних ресурсів, знищення й 

збідніння видового (флористичного та фауністичного) різноманіття, а 

також розвиток екологічного туризму.  

Екологічний туризм − це вид туристичної діяльності, 

спрямований на охорону навколишнього середовища, раціональне 
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використання природних ресурсів, відновлення раніше змінених 

(пошкоджених) природних комплексів й екосистем, під час якого у 

туристів формується екологічна свідомість і культура, підвищується 

рівень екологічних знань та навиків їх практичного застосування, а 

також активно виконуються заходи збереження природно-ресурсних 

цінностей конкретної місцевості. Вперше термін «екологічний туризм» 

було запропоновано Гектором Ласкуріаном у 1987 році, під яким він 

розумів подорож у відносно непорушені і незабруднені зони, з 

конкретною навчальною метою, а також з метою спостережень за 

дикими тваринами, рослинами чи за будь-якими культурними проявами. 

Екологічним може бути будь-який вид туризму, що реалізується 

в умовах активного перебування людини у природному середовище не 

тільки з використанням його рекреаційних, пізнавальних та інших 

можливостей, а й з урахуванням можливості їх відновлення, 

зберігання, відтворення як на рівні спостереження, так і на 

практичному рівні. 

На нашу думку, основними завданнями  екологічного туризму є: 

- вивчення красот і особливостей конкретного ландшафту, його 

географічних, геологічних, біологічних цінностей;  

- пізнання форм і заходів природоохоронної діяльності в межах 

об‘єкту та шляхів її вдосконалення, визначення екологічної ємкості 

території; 

- підвищення рівня екологічної культури й свідомості як туристів, 

так і місцевих жителів з використанням лекцій, семінарів, 

фотовиставок, екологічних тематичних фільмів; 

- покращення здоров‘я туристів за рахунок здорового активного 

способу життя, позитивних емоцій від спілкування, виконання 

доброчинних акцій й отримання цінних знань та інформації; 

- підвищення рівня зайнятості населення у сфері еколого-

орієнтованих видів туризму; 

- виконання екологічного моніторингу з метою виявлення причин 

екологічних негараздів регіону, анкетування населення, допомога у 

розробленні програм, планів покращення екологічних умов регіону. 

Недоліки, пов’язані із розвитком екологічного туризму: 

- інноваційний характер (еколого-орієнтоване управління може 

сприйматись з певним побоюванням як з боку природоохоронних та 

природогосподарських організацій, так і, безпосередньо, туристичних 

організацій); 

- специфіка туризму вимагає значно більших зусиль для заняття 

свого сегмента на туристичному ринку;  
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- вихід якісного екотуристичного продукту на туристичний ринок 

часто пов‘язаний з достатньо високими початковими затратами, що 

робить його кінцевий продукт досить коштовним; 

- інтелектуальну, просвітню, виховну функції туризму можна 

реалізувати лише за наявності відповідної інфраструктури та 

кваліфікованих фахівців (менеджерів з екологічною освітою в туризмі, 

гідів-природознавців), яких сьогодні не вистачає. 

Отож, розвиток екологічного туризму в програмі сталого 

розвитку можливий лише при чіткому контролі за використанням 

земельних, лісових і водних ресурсів, встановленні жорстких правил за 

новими спорудами і боротьби проти нелегального туристичного 

будівництва, управлінні в‘їздом приватного транспорту в туристичні 

регіони, суворому застосуванні екологічних стандартів по шуму, 

питній воді, воді для купання, рідких відходах і викидах в повітря, 

професійній підготовці людей, які задіяні в управлінні даними 

туристичними об‘єктами, регулюванні впливу через нормативно-

правові акти та стандарти, ліцензуванні окремих видів діяльності, 

фінансово-податковому і тарифному регулюванні, інвестиційній 

антимонопольній політиці. 

 

М. Корольчук 

 

Науковий керівник – к. екон. н., доц. Г. Я. Ільницька-Гикавчук 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САТАНІВСЬКОГО 

РЕКРЕАЦІЙНОГО ВУЗЛА НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 

 

Мета дослідження: обґрунтування діяльності Сатанівського 

рекреаційного вузла та виявлення передумов для розвитку туризму в 

його межах. 

Одним з перспективних напрямів розвитку регіонів України є 

формування територіальних рекреаційних систем з наступними 

етапами їх розвитку, що сприятиме значному досягненню 

екологічного, економічного та соціального ефектів розвитку територій 

[1].Територіально-рекреаційні системи є ринками пропозиції 

туристичного продукту на різних ієрархічних рівнях, до яких 

спрямовані споживчі потоки, а основними елементами територіальної 

структури туристичного ринку є вузли. 

Рекреаційні вузли переважно являють собою міські агломерації, 

які мають стійкий місцевий туристичний ринок з відповідно 
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злагодженою сезонністю [3].Туристично-рекреаційний вузол може 

мати статус курорту. 

Рекреаційне освоєння Подільських Товтр на сучасному етапі 

розвивається стихійно. Стало формуються лише два рекреаційних 

вузла:Сатанівський та Кам'янець-Подільський. Можна виокремити в 

межахСатанівського вузла наступні функціональні зони: лікувально-

оздоровча, пейзажно-рекреаційна, екскурсійно-туристична [2]. 

Одним з основних об‘єктів, яким представлений Сатанівський 

рекреаційний вузол є бальнеологічний курорт «Сатанів». Курорт 

розташований в межах НПП «Подільські Товтри», чим зумовлена і 

особливість туристично-рекреаційного продукту курорту. Діяльність в 

межах курортної зони проводиться згідно Положення про курорт 

«Сатанів» затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 1992 року, №591 [4]. 

Основною передумовою для становлення Сатанівського 

рекреаційного вузла стала значна наявність на даній території 

рекреаційно-туристичних ресурсів. Огляд компонентів ресурсної бази 

Сатанівського рекреаційного вузла: 

 Природні: наявність НПП «Подільські Товтри»; 

ботанічний заказник «Сатанівська дача»; ландшафтний парк 

«Сатанівська перлина»; Сатанівський лісовий заказник; 

 Археологічні: скіфські кургани; залишки траянових 

валів; сліди черняхівського поселення; сліди трипільських поселень;  

 Історико-культурні: наявність пам‘яток архітектури 

національного значення, Єврейський цвинтар, Сатанівський замок, 

Траянів вал, Свято-Троїцький монастир, сатанівська синагога, 

городище Звенигород, городище Говда, Збручанський ідол (гора 

Богит), Скульптура Скорботного Ісуса; 

 Лікувально-оздоровчі: наявність свердловин з 

мінеральною, зокрема збручанська мінеральна вода типу «Нафтуся»; 

 Екологічні: значний потенціал рекреаційних 

ресурсів;сприятливі ландшафтно-кліматичні умови; зручне 

географічне розташування; 

 Релігійні: поховання хасидів, синагога, комплекс 

споруд Троїцького монастиря. 

Значна кількість історичних пам‘яток на території та околицях 

Сатанова, унікальна територія НПП «Подільські Товтри», 

гірськолижний комплекс є базою економічного підґрунтя для 

потенційного розвитку сфери туризму на території Сатанівського 

рекреаційного вузла. Загалом територія Сатанівського вузла нараховує 

13 об‘єктів археологічних та історико-архітектурних пам‘яток. 
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Така популяризація та розвиток Сатанова як туристичного 

центру різко привела до переорієнтації зайнятості населення. Це 

спричинено стрімким розвитком торгівлі та обслуговування, 

зростанням виробництва туристичної продукції, кількості закладів 

відпочинку та оздоровлення. 

Отож, Сатанівський рекреаційний вузол на сучасному етапі 

розвитку зазнав чималих досягнень в сфері рекреації та туризму, але 

заходів для збереження природних територій проведено зовсім мало. 

 

А. Кравчук 

 

Науковий керівник – к. екон. н., доц. О.П. Макар  

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В 

УКРАЇНІ 

 

Мета дослідження : розкрити  поняття «екологічний туризм» та 

його характеристики, а також впровадження цього виду туристичного 

виду відпочинку на території України. 

Актуальність даної теми, полягає в тому, що екологічний 

туризм допомагає не тільки вирішити багато екологічних проблем, 

характерні для конкретної місцевості, він виховує соціально-активну 

особистість, яка дбає про збереження природи і всього того, що її 

оточує. 

Екологічний туризм – пізнавальні подорожі різного рівня 

складності як вид активного відпочинку і спосіб пізнання незайманого 

людиною природного середовища або її окремих елементів: пейзажів, 

пам‘ятників природи, певних видів рослин, тварин. 

Принципи екологічного туризму: 

1. Екологічна освіта. Повага звичаїв і традиційного устрою 

місцевих громад. Обмін досвіду. 

2. Підвищення природоохоронної та культурної свідомості. 

3.Сприяння охороні природи і місцевої соціо-культурного 

середовища. 

4.Екологічне утворення й освіта. 

5.Участь місцевих жителів і одержання ними доходів від 

туристичної діяльності, що створює для них економічні стимули до 

охорони природи. 

6. Економічна ефективність і внесок у стійкий розвиток 

відвідуваних регіонів. 

Перспективність екологічного туризму в Україні: 



208 
 

- Україна має у своєму розпорядженні унікальний природний 

потенціал, що в деяких випадках набагато перевершує збережені у 

світі кутки природи, що подають інтерес для туристів; 

- Україна зберегла самобутність природних комплексів, що 

сполучать у собі красоту недоторканої природи зі звичаями і 

традиціями народів, що населяють природні території, що подає не 

тільки екологічний, але й етнографічний інтерес для мандрівників; 

- Україна зарекомендувала себе у світі з боку схильності до 

зберігання і збільшення значимих для природи цінностей 

загальносвітового значення, про що говорить розвинута мережа 

природоохоронних територій, що знаходяться під егідою міжнародних 

організацій; 

- Україна має багаті традиції в області гармонізації стосунків 

людини з природою, що знайшли своє вираження в теорії і практиці 

заповідної справи і створенні науково обґрунтованої концепції 

екологічної безпеки країни. У цьому зв'язку варто взяти до уваги і те, 

що незважаючи на величезні фінансові труднощі, в Україні і сьогодні 

знаходяться можливості для подальшого розвитку заповідної справи в 

інтересах зберігання природи в якості загальнонаціонального 

надбання. 

Успішний розвиток системи екотуризму України стримується 

наступними чинниками: 

1. Відсутність соціально-політичних та економічних умов, 

сприятливих для у розвитку екологічного туризму (дещо полегшує 

таку ситуацію згадувана вище постанова КМУ ―Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними 

установами природно-заповідного фонду" від 28. 12. 2000 р. № 1913, 

відповідно до якої національні природні парки за надані платні 

послуги повинні звільнятися від відрахувань в якості податків).  

2. Неспроможність наших національних природних парків і 

біосферних заповідників згідно переліку платних послуг, які можуть 

надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду, 

затвердженого названою постановою КМУ, забезпечити надання цих 

послуг, їх відповідну якість. 

3. Відсутність детальної інформації (включаючи спеціалізовану) 

про рекреаційні території національних природних парків і біосферних 

заповідників, їх реклама (зокрема, у вигляді буклетів) та популяризація 

в засобах масової інформації. Успіх екологічного туризму значною 

мірою залежить від можливості відвідувачів парків отримати 

адекватну інформацію ще до початку екологічного туру. 
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4. Відсутність туристичного продукту, що відповідає зразкам 

міжнародного туристичного ринку (недосконалість та відсутність 

спеціалізованих маршрутів і програм для різних категорій туристів). 

5. Відсутність у штатних працівників відповідних структурних 

підрозділів адміністрації національних природних парків і біосферних 

заповідників достатнього досвіду і знань щодо організації 

екологічного туризму, зокрема, в питаннях маркетингу у створенні 

пізнавальних програм для різних категорій відвідувачів. 

6. Недооцінювання участі місцевого населення в розвитку 

екологічного туризму.  

 

Т. Криклива  

 

Науковий керівник – к. екон. н., асист. Ю. Ю. Стадницька 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

(НА ПРИКЛАДІ ВИНОРОБНОГО КОМПЛЕКСУ «ШАТО 

ЧИЗАЙ») 

 

Одним з перспективних напрямів розвитку ринку туристичних 

послуг є винний туризм – спеціалізований вид туризму, пов‘язаний з 

ознайомленням з історією, технологією та культурою споживання 

алкогольних напоїв у певному регіоні й дегустацією алкогольних 

напоїв безпосередньо у виробника, а також відвідуванням спеціальних 

закладів та заходів, таких як дегустаційні зали, вині підвали, винні 

виставки  тощо.  

На сьогодні в усіх виноробних регіонах світу вважають 

доцільним розвивати та підтримувати цей вид тематичного туризму й 

відповідно рекламувати продукцію місцевих виробників алкогольних 

напоїв і просувати місцевий туристичний продукт, одержуючи 

додаткові економічні та соціальні вигоди від туристів – поціновувачів 

вина.  

Продукти української виноробної галузі завжди відзначалися як 

вітчизняними, так і іноземними експертами та споживачами. 

Закарпатська область має у своєму розпорядженні великі туристичні 

можливості та ресурси для організації винного туризму, зокрема для 

привернення уваги до власних торгових марок, завоювати 

довготривалу прихильність споживача, який познайомився із 

запропонованою винною колекцією, а також збільшити обсяги прямих 

продажів у дегустаційних залах та винних підвалах. 
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Розглянуто виноробний комплекс Чизай заснований у 1995 році 

в місті Берегове Закарпатської області, в мальовничому урочищі 

Чизай, де Україна межує з Угорщиною. Завод зведений буквально «з 

нуля» із застосуванням найпередовіших технологій в галузі 

будівництва та виноробства. На сьогодні Завод Чизай − це сучасний 

промисловий виноробний комплекс. повного циклу виробництва, до 

складу якого входять власні виноградники, завод первинного 

виноробства, який оснащений 3-ма лініями, здатними переробляти до 

100 тонн винограду за годину.  Для того, щоб у процесі переробки та 

бродіння зберегти у вині неповторний смак і аромат винограду, завод 

оснащений новітнім технологічним обладнанням, за допомогою якого 

строго регулюється температура бродіння мезги і сусла, а також 

унеможливлюється механічний вплив на виноград в процесі його 

переробки. Стекателі, пневматичні преси та насоси відповідають 

найвищим вимогам, які застосовуються у Європі для подібних 

технологій. 

Завод вторинного виноробства (на якому вино готується до 

розливу, і розливається в пляшки), виносховища(може одночасно 

перебувати до 9 млн. літрів вина, а оптимальна температура зберігання 

вин досягається за допомогою автоматизованих кліматичних 

установок.Щодо витриманих вин використовують виключно бочки з 

під французького дуба), дегустаційні зали, офісні та складські 

приміщення. Готова продукція випускається під декількома 

зареєстрованими торговими марками: Чизай, Chateau Chizay, Limited 

Edition, Wine Berry, та користується заслуженим попитом як в Україні, 

так і в США, Ізраїлі, країнах Євросоюзу, Австралії, Нігерії.  

Сьогодні на плантаціях загальною площею 272 Га − 

плодоносить понад один мільйон саджанців.  Виноробний комплекс 

«Шато Чизай» вирощує білі, рожеві і червоні європейські сорти 

винограду, в тому числі Рислінг Рейнський, Мускат Оттонель, Мюллер 

Тургау, Трамінер рожевий, Мерло, Каберне Совіньйон та інші. 

Потрібно зауважити, що саме «Чизай» поступово відмовиляються від 

сортів,які вирощували довгі роки на прикладі «Ізабелла», задля 

розвитку більш перспективних та збагаченно-цінних європейський 

сортів винограду. 

Технологічні умови виробництва, якість сировини і готової 

продукції строго контролюються на всіх рівнях заводськими 

лабораторіями та державними органами. Протягом усіх років розвитку 

підприємства з метою отримання об'єктивної та незалежної оцінки 

якості продукції, вина беруть участь в спеціалізованих престижних 
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конкурсах, де незмінно отримують вищі нагороди і високі відгуки 

членів журі та фахівців-виноробів. 

Можна сказати, що винний туризм Закарпаття активно 

розвивається. Існує досить значний перспективний попит, винороби 

висунули нові стандарти та методику вироблення вина, новий щабель з 

вдалою перспективою на майбутнє. Вина витримані в бочках з під 

французького дуба, провідні угорські спеціалісти, які ретельно стежать 

за дозріванням, цілодобова стала температура в приміщеннях, відхід 

від застарілих технік, поширення в світовій культурі виноробства. 

 

Н. Кротюк 

 

Науковий керівник – к. екон. н., доц. О. П. Макар 

 

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Ефективність управління маркетинговою діяльністю 

підприємства є головним результатом, який досягається у результаті 

реалізації стратегічних завдань та досягнення цілей маркетингової 

стратегії в ринкових умовах господарювання. Оцінка ефективності 

господарської діяльності підприємства є об‘єктом дослідження як 

зарубіжних учених К. Келлер, Ф. Котлер, так і вітчизняних 

А. Тищенко, Н. Кизим, Я. Догадайло. Проте поза увагою дослідників 

залишається проблема методичного забезпечення діагностики 

ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства. 

У зв‘язку з цим виникає потреба у розробці методичного 

підходу щодо проведення достовірних діагностичних процедур щодо 

визначення рівня ефективності управління маркетинговою діяльністю 

підприємства. Головна мета методичного підходу полягає у 

забезпеченні генерації ефективних управлінських рішень з 

урахуванням результатів діагностики ефективності управління 

маркетинговою діяльністю підприємства. Розробка методичного 

підходу передбачає використання методик комплексної оцінки 

функціональних складових та інтегрального показника діагностики 

ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства, 

побудова діагностичної моделі має базуватися на реальних 

статистичних даних. 

Методика обчислення економічної ефективності маркетингової 

діяльності передбачає визначення факторів, що впливають на показник 

ефективності маркетингової діяльності, їх взаємозалежність, характер 
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впливу на показник ефективності, виявлення резервів підвищення 

ефективності.  

На нашу думку, підхід, якого дотримується Г. Рассел, 

обмежений, він не враховує таких складових оцінки ефективності 

управління маркетингу, як менеджмент підприємства, кадрове 

забезпечення, фінанси. 

Заслуговує на увагу підхід, запропонований вченими Ф. Котлер 

і К. Келлер, який передбачає виділення показників ефективності 

маркетингової діяльності по зовнішньому і внутрішньому середовищі 

підприємства. Однак такий підхід має теоретичний характер. 

Підхід В. Шаповалова передбачає здійснення оцінки маркетингу 

за трьома напрямками: повнота виконання функцій маркетингу на 

підприємстві, фінансування маркетингу і впливовість служби 

маркетингу на підприємстві. Така методика, на наш погляд, дозволяє 

кількісно оцінити ефективність маркетингу. 

Таким чином, аналіз поглядів вчених підтверджує відсутність 

установленого підходу до оцінки ефективності управління 

маркетинговою діяльністю підприємства. 

Для оцінки ефективності маркетингу частіше використовуються 

комплексні методи, засновані головним чином на якісних оцінках. 

Оскільки показники, використовувані при цьому, зазвичай не 

характеризує співвідношення ефекту і витрат, а є питомими, тому вони 

є показниками неефективності, а результативності маркетингової 

діяльності. 

Відповідно до Концептуальної моделі ефективності маркетингу 

ефективний маркетинг є запорукою отримання фірмою 

довгострокових прибутків. Маркетингова активність являє собою 

ступінь задоволення клієнтів підприємства і величину капіталу бренду. 

В рамках цієї моделі маркетингова активність є елементом 

ефективності маркетингу і впливає на короткострокові прибутки 

підприємства. Більш повну оцінку ефективності управління 

маркетингу можна здійснити за допомогою визначення та аналізу 

специфічних показників ефективності управлінських заходів, серед 

яких основними є ефективність поточних витрат на впровадження 

комплексу маркетингу, ефективність маркетингових процесів, 

ефективність використання управлінських ресурсів. 
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О. Дідух 

 

Науковий керівник –к. біолог. н., доц. Н. Є. Паньків 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

СПІВПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ 

ПАРТНЕРСТВА: ОСВІТА-БІЗНЕС-ВЛАДА 

 

Актуальність теми: в умовах глобального розвитку світового 

суспільства особливої значущості набувають тенденції інтеграції,  

взаємодії між суб‘єктами. В галузі туризму це стосується співпраці у 

так званому «трикутнику» − освіта, бізнес та влада. Оскільки сфера 

туризму є стратегічно важливою, то цю співпрацю варто розвивати не 

лише на місцевому рівні, а й на загальнодержавному, а то й 

міжнародному. Саме тому я обрала цю тему і вважаю її актуальною. 

Мета дослідження: визначити основні структури Львова, що 

стосуються галузі туризму, описати наявні проблеми їхньої 

комунікації та знайти шляхи співпраці, висунути свої рекомендації 

щодо оформлення способів їх взаємодії. 

Аналіз вчених, які досліджували цю тему: І. Бочан, 

А. Гаврилюк, І. Кравчук, Н. Мартинова, Н. Паньків. 

Співпраця між навчальними закладами (університетами, 

інститутами, коледжами тощо), бізнес-структурами (туроператорами, 

турагентами, екскурсійними бюро) та органами влади (Управління 

туризму) є необхідною для ефективної роботи кожного елемента цього 

трикутника. Адже ці структури можуть значно допомагати один 

одному. Важливо для початку запропонувати дієву схему в межах 

Львова. Ідея ініціативи полягає в пошуку точок дотику і створення 

платформи, де кожна зі структур зможе знайти, з ким співпрацювати.  

Першими кроками до цього є: 

 визначення усіх навчальних закладів Львова, які 

готують спеціалістів у галузі туризму; 

 пошук усіх бізнес-структур, фірм, організацій, які 

заціквлені у працівниках, а саме майбутніх спеціалістах; 

 взаємодія з Управлінням туризму як ланки влади, яка 

регулюватиме ці стосунки. 

Перешкоди та недоліки дослідження даної теми: 

 немає сформованої бази даних щодо навчальних 

закладів, що готують спеціалістів у сфері туризму; 

 відсутність переліку туристичних фірм Львова з 

адресами та контактами; 
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 недостатня зацікавленість туристичних фірм у 

співпраці з університетами; 

 відсутність способів пошуку один одного та 

пропозицій щодо конкретних форм співпраці, вигідних як для 

університетів та студентів, так і для самих компаній. 

Пропозиції щодо створення платформи соціальної співпраці: 

 визначення інтересів турфірм та умов, за яких вони 

погодяться налагоджувати зв'язки з навчальними закладами; 

 вплив влади на формування соціального 

співробітництва між університетами на турфірмами; 

 формування пропозицій від навчальних закладів; 

 створення веб-сайту, де буде міститися інформація 

про навчальні заклади і фірми, на якому вони зможуть знаходити один 

одного  

Переваги співпраці бізнесу, освіти та влади у туристичній 

сфері м. Львова: 

 турфірми залучатимуть студентів, які виконуватимуть 

певну частину роботи і набуватимуть нових умінь під час практики; 

 створивши запит, турфірма отримає студента, якого на 

конкурсній основі обере університет, отже, цей студент матиме певні 

необхідні вміння, що потрібні турфірмі; 

 покращення і налагодження попиту і пропозиції 

спеціалістів, відповідно, коригування держзамовлення, а також зміна у 

навчальній програмі для якіснішої підготовки фахівців. 

 

О. Лапан  

 

Науковий керівник – к. геогр. н., доц. Л. В. Теодорович  

 

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ЗАСІБ АНАЛІЗУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЮ 
 

Сьогодні для багатьох підприємств сфери послуг конкуренція 

має глобальний характер. Досягнення конкуретоспроможноті 

підприємства – складний процес, що передбачає створення 

відповідних індивідуальних параметрів, технологій, потенційних 

можливостей, обладнання, кваліфікації персоналу, системи 

управління, стану комунікацій, рівня інновацій, маркетингової 

політики тощо.  

В таких умовах конкурентно-інтеграційний бенчмаркінг може 

слугувати одним із кращих методів для того, щоб цілі компанії 
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відповідали вимогам світового туристичного ринку, а сформований на 

цій основі український готельний продукт не поступався світовим 

лідерам готельної індустрії. Ця сучасна технологія менеджменту, що 

базується на використанні досвіду кращих компаній, може бути 

застосована з метою підвищення конкурентоспроможності готельних 

закладів. Бенчмаркінг – це метод отримання конкурентних переваг та 

підвищення конкурентоспроможності суб'єкта підприємництва 

завдяки пошуку, вивченню та адаптації до власних умов найкращих 

методів здійснення бізнес-процесів незалежно від сфери їх 

застосування, для задоволення потреб ринку. Бенчмаркінг є важливим 

маркетинговим і управлінським інструментом. Для готельних 

підприємств об'єктами бенчмаркінгу можуть стати: організація 

надання основних послуг, розробка нових додаткових послуг, реклама 

послуг, управління фінансовими ресурсами, персоналом, розробка 

програм лояльності, цінова політика тощо. Актуальність бенчмаркінгу 

як методу вдосконалення бізнесу, способу отримання стійких 

конкурентних позицій на ринку, формування позитивного іміджу 

базується на багаторічному досвіді успішного розвитку найбільших у 

світовій економіці компаній і корпорацій. Основні види бенчмаркінгу, 

актуальні для даноїсфери: 

- внутрішньофірмовий бенчмаркінг – поліпшення діяльності 

готелю за рахунок використання внутрішніх джерел і порівняння 

показників всередині компанії; 

- конкурентний бенчмаркінг – використання досвіду конкурентів; 

- функціональний бенчмаркінг – порівняння параметрів діяльності 

готелю з діяльністю компаній інших галузей; 

- загальний бенчмаркінг – цілісне бачення проблем, рангування 

завдань і їх поступове вирішення. 

Отже, використання бенчмаркінгу дозволяє вирішувати 

найрізноманітніші завдання і забезпечується внутрішніми або 

зовнішніми ресурсами. Реалізація бенчмаркінгу повинна проходити в 

кілька етапів: 

1. визначення об'єкта бенчмаркінгу; 
2. планування дослідження бенчмаркінгу; 
3. пошук та вибір партнера по бенчмаркінгу; 
4. збір інформації. Джерелом інформації можуть бути клієнти, 

використовуються статистичні дані, результати офіційних досліджень, 

особисті зустрічі, конференції, виставки; 

5. впровадження успішного досвіду готелів-конкурентів або 

сторонніх організацій в діяльність готельного підприємства. 
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Бенчмаркінг передбачає активну взаємодію партнерів, які 

обмінюються інформацією про бізнес-процеси. Успішно реалізовані 

проекти з бенчмаркінгу сприяють виникненню соціальних зв'язків між 

фахівцями різних підприємств і створюють основу для комерційних 

проектів, розробки та просування послуг, формуванню іміджу всіх 

партнерів.  

На жаль, можливості бенчмаркінгу як методології 

мультиплікації знань у рамках маркетингових альянсів досі не 

отримали в економіці України такого широкого визнання та 

застосування як за кордоном. Причинами цього є незначний досвід, 

недовіра до партнера по бенчмаркінгу, недостатня практика 

використання міжнародних норм ведення бухгалтерського обліку, 

несумісність міжнародних і національних стандартів надання 

готельних послуг, різне сприйняття методів управління та ведення 

господарської діяльності, що обумовлено інакшим менталітетом.  

Новим елементом конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу є 

взаємодія, що дозволяє підвищити власні результати діяльності. 

Відкритий і добровільний обмін інформацією між конкурентами 

можливий у рамках професійних об‘єднань, асоціацій, маркетингових 

альянсів. Дотримання цієї концепції дозволить підвищити імідж 

українських підприємств готельного бізнесу та України у цілому. 

 

А. Мар’ян 
 

Науковий керівник – к. геогр. н., асист. Н. І. Дністрянська 

 

РОЗВИТОК ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

Територія Полтавської області розташована на північному сході 

України, у середній частині Лівобережжя, на перетині важливих 

історичних, економічних шляхів між Сходом і Заходом, Північчю і 

Півднем. Чарівна, багата природа, унікальні пам‘ятки історії та 

культури, традиційна гостинність людей на тлі загальновизнаної 

національної та конфесійної толерантності кличуть у цей куточок 

України. Це багатий край, де історичні шедеври поєднуються з 

неповторними творіннями природи. Отже, давні традиції, чудові 

історико-етнографічні та економіко-географічні передумови є 

сприятливими для розвитку туристичної галузі. 

Переважна більшість населення області за матеріалами 

всеукраїнського перепису 2001 року вважає рідною мову своєї 
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національності. Тобто, понад 90% населення області вважали рідною 

українську мову. 

Полтавська область багата на етнографічні ресурси, має чимало 

національних, історико-культурних пам‘яток та музеїв. Зокрема, 

особливої уваги заслуговують: 

 Національний музей-заповідник українського гончарства в 

селі Опішня. Найголовніше багатство музею – фондова колекція 

гончарних виробів, на сьогодні найбільша в Україні, яка щороку 

поповнюється. 

 Музей українського весілля. Найцікавіше те, що поряд з 

унікальними експонатами в музеї проходять традиційні весільні 

обряди на замовлення. Більшість молодят, які реєструють шлюб в 

сільській раді, із - задоволенням проходять обрядове дійство, яке свого 

часу надихало на любов і злагоду їхніх бабусь і дідусів. 

До визначних етнографічних особливостей українців належить і 

полтавська кухня, яка сформувалась до кінця XVIII століття. Із 

надзвичайно широкої палітри тогочасних національних смаколиків до 

наших днів дійшли не всі, а деякі традиційні страви набули сучасного 

переоформлення та стали «фішками» так званої високої кухні. 

Полтавська галушка - коронна страва, про яку ходять легенди. 

Вона є символом міста і характерною ознакою національної кухні. 

Іншими особливими кулінарними «родзинками» є пундики та 

мандрики. Про ці страви знають навіть не всі українці, а на 

Полтавщині це одні з найулюбленіших ласощів. Пундики – це смажені 

коржі з тіста, замішаного на кефірі або воді з яйцем. Мандрики − 

кулінарний виріб з сиру та тіста. Полтавці традиційно готували їх на 

християнське свято на честь апостолів Петра та Павла 12 липня. 

Однією з найдавніших страв, що готується в Диканському та 

Зіньківському районах області є «качана каша» (затірка). У сучасній 

кухні каша поступово виходить зі вжитку та стає «не модною», але ця 

страва вважається перлинною давньої полтавської кухні і її важливо 

передати нащадкам. Лемішка – забута українцями національна 

кашоподібна страва. У полтавських сім'ях її готували на сніданок чи 

вечерю, вживали лемішку переважно в піст з олією чи «пісним» 

молоком з конопляного або макового сім'я. 

На території області поширений наддніпрянський діалект, який 

відіграв провідну роль у формуванні української літературної мови (з 

певними узгодженнями з західними діалектами). Це – найархаїчніший 

діалект. Він, попри зміни у деталях, суттєво не змінився у загальному 

плані з часів Русі. Невимушену українську мову з характерними 

особливостями наддніпрянського діалекту, яку можна почути в 
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сільській місцевості, я вважаю особливим етнографічно-туристичним 

ресурсом. На Полтавщині проводяться культурно-мистецькі, пісенні, 

етнографічні та фольклорні заходи. Найпопулярнішими з них є 

«Пісенне джерело» у смт. Градизьк Глобинського району, «Осіннє 

рандеву» у м. Миргород, «Мазепа-Фест» у м. Полтава, Національний 

Сорочинський ярмарок с. Великі Сорочинці Миргородського району. 

Вони носять обласний, всеукраїнський та навіть міжнародний 

характер. 

Отже, Полтавська область має значний потенціал етнографічно-

туристичних ресурсів, використання якого може дати новий поштовх 

розвитку не лише туристичної галузі, але й стати точкою росту 

економіки всього регіону.  

 

О. Мельник 

 

Науковий керівник – к. геогр. н., доц. Н. В. Чорненька 

 

ЗНАННЯ ЯК ЗАСІБ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Особливість готельних підприємств полягає у специфіці 

продукту, який вони виробляють – у їхніх послугах. Очевидно, що в 

умовах високої ринкової конкуренції сучасні готелі повинні бути дуже 

чутливими до будь-яких коливань у зовнішньому та внутрішньому 

середовищах, а також навчитися швидко та ефективно на них 

реагувати. Наявність достовірної та своєчасної інформації стає 

життєво важливою умовою для діяльності будь-якого готельного 

підприємства. Саме тому останні намагаються приділяти якомога 

більше уваги знанням та процесам управління ними, адже саме знання 

формують значну частину конкурентного потенціалу підприємства. 

Розгляд явища «конкуренції» знаходиться в межах наукових 

інтересів багатьох науковців, однак основний зміст даного явища 

завжди був незмінним – «суперництво». Існують наступні два методи 

конкуренції: цінові та нецінові. Перші полягають у збільшенні 

прибутків за рахунок зниження цін, а другі – у зміні якості товарів та 

послуг. Останнє характерно саме для підприємств готельної індустрії, 

значною частиною продукції яких є різноманітні послуги, якість яких 

залежить від суб‘єктивної оцінки споживача цих послуг. У сучасних 

умовах ринку переважають саме нецінові методи конкуренції. Така 

ситуація здебільшого зумовлена розвитком світової економіки, а саме 
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її поступовим переходом у новий етап розвитку – «економіку знань», 

головними ресурсами якого є інформація та знання.  

Нематеріальні активи, або інтелектуальний капітал, як ще їх 

називають, можна визначити як «сукупність усього, що знають всі 

співробітники однієї компанії і що забезпечує її 

конкурентоспроможність». Ці активи завжди існували у структурі 

будь-якого підприємства, однак лише зараз їх почали розглядати у 

якості повноцінного стратегічного ресурсу. Варто зазначити, що 

вартість матеріальних активів сучасних компаній становить близько 

10-15 % від їхньої вартості на ринку. Саме тому вони на постійній 

основі займаються стратегічним менеджментом знань та виділяють на 

це 3,5-10 % прибутку.  

В умовах сучасної економіки саме інтелектуальний капітал 

визначає рівень конкурентоспроможності підприємств, він стає їхнім 

ключовим ресурсом у формуванні конкурентного потенціалу 

підприємства, зокрема це стосується готельних підприємств. Адже, 

розглядаючи структуру інтелектуального капіталу за Т. Стюартом 

можна прослідкувати її пряму залежність від ефективності та розмірів 

бази знань, якою володіє персонал підприємства. 

Нова постіндустріальна епоха спонукає сучасних науковців все 

більше досліджувати тему знань та їх природу. Вони зазначають, що 

часто відбувається заміна поняття «знання» такими поняттями як 

«дані» та «інформація», однак «знання» – це свого роду «похідна» від 

інформації, тобто «інформація» – це ще не «знання», але вона може у 

них перетворитися. Цей процес носить субʼєктивний характер та 

залежить від інтересів певної людини і конкретної ситуації. Загалом 

знання існують у формі інформації, однак деякі науковці стверджують, 

що знання може існувати лише у головах людей, а все інше – це 

інформація, яку людина сприймає та перетворює у знання у процесі 

розумової діяльності.  

Намагаючись детальніше розглянути місце та роль знань у 

процесі формування конкурентного потенціалу готельних 

підприємств, потрібно детальніше розглянути поняття «потенціал 

організації». Під даним терміном здебільшого розуміють «сумарну 

вартість її основного, оборотного і людського капіталу, ноу-хау, 

інформаційних технологій, брендів та інших конкурентних переваг 

організації у сферах науки, техніки, технології та управління, що 

забезпечують їй конкурентоспроможність». Однак, варто розглянути 

саме конкурентний потенціал підприємств готельної індустрії, а також 

його складові елементи (організаційна, виробничо-фінансова, 

маркетингова, іміджева). Очевидно, що більшість його структурних 
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елементів повністю або частково залежить від знаннєвих ресурсів 

готельного підприємства.  

Зауважимо, що сьогодні якість готельних послуг – це 

найважливіша умова конкурентоспроможності готелю. Прикладом 

успішного нарощення конкурентного потенціалу готелю за рахунок 

знань є еко-програма «Зелена кімната» міжнародної мережі готелів 

«Starwood», що дозволила підвищити якість послуг, продуктивність та 

імідж готелю, а також зменшити витрат готелів даної мережі на прання 

на 25 %. 

Саме тому, знання та інформація може сформувати безліч 

потенційних можливостей для розвитку готельного підприємства, а 

їх реалізація дозволить йому не лише утримати конкурентні позиції 

на ринку, але й стати на ньому лідером. 

 

М. Минусора 
 

Науковий керівник – к. eкон. н., ст. викл. Ю. М. Римар  

 

РОЗМІЩЕННЯ В ХОСТЕЛІ – ОСНОВНА СКЛАДОВА 

ЕКОНОМТУРУ 

 

Метою дослідження є спроба охарактеризувати окремий 

сегмент ринку туристичних послуг – бюджетні тури, який останнім 

часом динамічно розвивається в силу своєї доступності для масового 

споживача, а також розглянути мережу хостелів як оптимальний засіб 

розміщення для таких турів, і, відповідно, можливість знизити вартість 

їх основної складової. 

На нашу думку обрана тематика є актуальною тому, що 

бюджетні тури (економтури) користуються великою популярністю, 

адже вони охоплють практично всі найвідоміші туристичні локації 

міста Львова, коштують не дорого, приносить масу приємних і 

позитивних емоцій і не залишають байдужим жодного гостя міста. 

Характерною ознакою, яка надає привабливості даним турам, є їхня 

низька вартість, тобто це тури які коштують порівняно дешево, через 

що часто їх називають «бюджетними». Ці тури, розраховані на велику 

групу туристів. В переважній більшості це тури на 10 і більше осіб. 

Орієнтовна аудиторія даних турів – це діти, учні та студенти, 

пенсіонери. Часто у таких турах в якості засобів розміщення туристів 

використовують хостели. Хостел – це один із найбільш затребуваних 

засобів тимчасового розміщення серед молоді в Європі та у всьому світі. 

Хостели, як окрема структурна одиниця гостинності, з‘явились 
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порівняно недавно, але вже добились визнання у значної частини 

подорожуючого населення сучасного світу. 

Особливістю формування економтурів, відповідно до 

загального формування турів, є вибір найбільш бюджетних напрямків 

туристичних подорожей, формування простих туристичних маршрутів 

на базі дешевих засобів переміщення, укладання угод з недорогими 

засобами розміщення і орієнтація таких турів на великі групи людей. 

Особливу увагу при формуванні економтурів слід приділяти не лише 

максимальному здешевленню туру, але й отриманню послуг на 

належному якісному рівні, що у підсумку повинно сприяти 

утриматнню надавачів таких послуг на конкурентному ринку та 

забезпечувати масовість покупки турпродукту.  

За останні роки мережі хостелів набули достатньо великої 

популярності, щоб самим формувати економтури на основі 

проживання у власних закладах розміщення. 

Формування туру хостелами в першу чергу базується на 

підписанні договорів з різноманітними партнерами починаючи від 

турфірм і туристичних клубів, транспортних компаній і закінчуючи 

закладами харчування та дозвілля. Основною метою створення турів 

хостелами є комерційна вигода, а також в силу затребуваності 

економтурів населенням – розширення ринку послуг та в умовах жорсткої 

конкуренції – популяризація саме їх хостелу та бренду вцілому. 

Основним контингентом людей, які бажають придбати економтури, є 

молодь, а тому важливу роль у формуванні таких турів беруть 

різноманітні молодіжні організації, які займаються організацією 

бюджетних поїздок. 

Майже всі молодіжні готелі об‘єднані в декілька організацій, з 

яких найбільш відомими є Міжнародна молодіжна хостельна 

федерація (International Youth Hostel Federation — IYHA) та її партнер 

– Європейська молодіжна хостельна федерація (European Youth Hostel 

Federation). IYHA є найстарішим об‘єднанням хостелів у світі; вона 

висуває високі вимоги та виявляє консерватизм у багатьох питаннях. 

Останнім часом кількість хостелів в Україні зростає з кожним 

роком. Створюються хостели не тільки у великих містах, а й у 

невеликих районних центрах. Якість та ціна послуг, що надаються 

українськими хостелами почали приваблювати все більше і більше 

іноземних туристів. Однак, у зв‘язку з нестабільною політичною 

ситуацією в країні потенційними клієнтами українських хостелів 

стають вітчизняні туристи.  

Розміщення в хостелі – основна складова економтуру. З метою 

активізації внутрішнього туризму та пропаганди туризму серед молоді 



222 
 

на сьогоднішній день актуальним є створення бюджетних турів, в яких 

засобом розміщення повинні виступати хостели. Головна ідея – 

сприяти розвитку духовного та інтелектуального потенціалу молоді. З 

метою такого сприяння необхідне налагодження співпраці між 

хостелами та молодіжними туристичними клубами. 

Висновок: З метою активізації внутрішнього туризму та 

пропаганди туризму серед молоді на сьогоднішній день актуальним є 

створення бюджетних турів, в яких засобом розміщення повинні 

виступати хостели. Для сприяння розвитку духовного та 

інтелектуального потенціалу молоді необхідне налагодження співпраці 

між хостелами та молодіжними туристичними клубами. 

 

В. Михальський 

 

Науковий керівник – к. геогр. н., доц. Н. В. Чорненька 

 

МОЖЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ В МІСТІ 

КАМʼЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 

 

Кам‘янець-Подільський є всеукраїнським туристичним центром 

із широким спектром розважальних та рекреаційних послуг лідером 

історико-пізнавального, одним із лідерів активного, фестивального та 

конференційного туризму в Україні із добре розвинутою туристичною 

інфраструктурою, орієнтованою на широке коло українських та 

зарубіжних споживачів в усі сезони. 

За даними туристично-інформаційного центру Кам‘янець-

Подільського історичного музею-заповідника найбільше Кам‘янець-

Подільський відвідують туристи з Польщі – 57% від усіх іноземних 

мандрівників. Услід за поляками наше місто вподобали німецькі 

туристи (11%), американські (8%), британські і французькі (4%), 

румунські, чеські та італійські (3%).Серед закордонних візитерів – і 

гості з Росії, Канади, Іспанії, Туреччини (по 2%).Загалом у 2017 році 

об‘єкти музею відвідали туристи з 50 країн світу. Найбільшою 

популярністю користується Стара фортеця - її оглянули 205 529 осіб, 

Ратуша – 20 438 осіб та Галерея мистецтв – 12 243 особи. 

Кам'янець-Подільський безперечно очолює п'ятірку лідерів 

серед найпопулярніших туристичних напрямів, що спонукає туристів 

приїздити сюди знову і знову, незважаючи на те, що місця в кількох 

пристойних, але дорогих готелях міста на уїк-енд («Gala-Hotel», 

«Гетьман», «Клеопатра», «Тарас Бульба») треба бронювати за кілька 

тижнів. 
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Більшість готелів Кам'янець-Подільського розташовані в 

Старому місті, що має свої безумовні плюси та мінуси. Серед плюсів – 

близькість розташування до всіх історичних пам'яток, вид на фортецю 

з вікна готелю тощо. До мінусів треба віднести відсутність умов 

паркування, жахливі дороги та вкрай занедбані будинки місцевих 

жителів поруч з готелями. Розташування більшості готелів міста таке, 

що до фортеці та центру міста 5 хвилин ходу. 

За останні роки кількість міні-готелів продовжує зростати, що 

не може не тішити. Конкуренція в цьому сегменті дозволяє споживачу 

знайти собі по душі помешкання, виходячи зі співвідношення 

ціна/якість. Переважна більшість хазяїв пропонують хороші умови 

проживання та відпочинку. 

 

С. Мосійчук 

 

Науковий керівник –ст. викл. Б. Р. Кошова  

 

ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ В 

УКРАЇНІ 

 

Розширення діяльності готельних ланцюгів у світі спричинене 

значною глобалізацією економічних відносин. Наявність унікальної 

готельної пропозиції із дотриманням стандартів якості та гостинності 

не забезпечує малим готельним господарствам виживання серед 

могутніх транснаціональних корпорацій, котрі все сильніше 

здійснюють фінансовий, маркетинговий  та адміністративний тиск на 

них. Нажаль готельна справа в Україні не залишилась осторонь усіх 

вище перелічених чинників. 

Сьогодні в Україні діють готелі під управлінням таких 

міжнародних готельних операторів  як : Rezidor Hotel Group (Бельгія) 

та Hyatt Hotels (США), Riksos (Туреччина),  Marriott, Hilton, Hyatt, 

Sheraton, Holiday Inn, Accor, Radisson Hotels Worldwide, Radisson Blu, 

InterContinental, Best Western та інші (див табл. 1). Зважаючи на 

загострення конкурентної боротьби постала необхідність створення 

вітчизняних національних готельних мереж таких як: Premier Hotels, 

Reikarz та Royal Hospitality Group (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Національні готельні мережі 

Назва мережі/вид Кількість готелів, шт Заг. номерний фонд 

Premier Hotel 7 860 

Reikartz 18 985 
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Royal Hospitality Group 12 890 

Всього в Україні 37 2 735 

 

Вхід міжнародних готельних операторів на територію України 

здійснюється по західній системі, а саме по франчайзингу, котра 

передбачає, що оператор не займається безпосередньо будівництвом 

готелю, а укладає контракт на довгостроковий період часу (як правило на 

20 років) із правом на управління об‘єктом. Перевагами такого 

співробітництва є можливість використання українською стороною 

всесвітньо відомого бренду, який символізує високий рівень якості для 

кінцевого споживача та потенційних інвесторів. Вигодою для 

міжнародного оператора при співробітництві з українською компанією є в 

використанні її знань специфіки місцевого ринку. Це дозволяє реалізувати 

проект у більш короткі терміни з меншими затратами та ризиками [1]. 

Сьогодні місто Львів та область посідає чільне місце за кількістю 

готелів в Україні, що становить 277 од. [2], тоді як у Києві та області 

нараховується 182 од. [3]. Їх  кількість невпинно зростає адже на 

сьогоднішній день триває будівництво п‘яти нових готельних закладів 

на території міста. Більшість малих та середніх готелів залучаються 

підтримкою міжнародних та вітчизняних готельних груп. Яскравим 

прикладом таких є домовленості про входження 5*готелю «Цитадель» у 

м. Львові у міжнародний готельний ланцюг HRS Group, що гарантує ряд 

переваг, а саме посилення конкурентоспроможності підприємства 

завдяки покращенню кількісних та якісних характеристик підприємства, 

зменшенню витрат завдяки стандартизації супроводжуючих підрозділів 

готелю відповідно до вимог HRS Group, діяльність під одним брендом з 

гарантією якості та маркетинговою підтримкою, мінімізація витрат на 

гуртових закупівлях і т.п.  

Отож, можна стверджувати що географічне та геополітичне 

положення України сприяє розвитку всебічних зв‘язків України з 

європейськими, азіатськими та африканськими країнами, що в свою 

чергу збільшує туристичні потоки, а отже й сприяє розвитку 

туристичної та готельної індустрії. Вихід міжнародних готельних 

мереж на ринок України та створення національних мереж обумовлено 

високою рентабельністю готельного бізнесу, низьким рівнем 

насичення ринку та високим попитом на готельні послуги. Яскравим 

прикладом привабливості вітчизняного готельного ринку є прихід 

потужного оператора InterContinental у місто Львів. Це свідчить про 

позитивну динаміку росту туристичних послуг на майбутнє у межах 

західного регіону України. Для розвитку готельної індустрії України 

необхідно створювати позитивний туристичний імідж конкретного 
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регіону чи міста, це може відбуватися за допомогою позиціонування 

міста як центру регіональної чи світової економічної активності, міста-

легенди, в якому збереглись унікальні культурні пам‘ятники історії та 

яке зв‘язано з історичними особистостями та подіями та ін.  

 

Х. Папірник 

 

Науковий керівник – к. екон. н., асист. Ю. Ю. Стадницька 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ 

СПРАВИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Санаторно-курортна справа в Україні спирається на діючий 

Закон України «Про курорти», прийнятий у жовтні 2000 р., та 

відповідну нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність даної 

сфери, забезпечуючи доступність санаторно-курортного лікування для 

всіх громадян, і в першу чергу для інвалідів, ветеранів війни і праці, 

учасників бойових дій, громадян, які постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, дітей, хворих на туберкульоз тощо, економне та 

раціональне використання природних лікувальних ресурсів та їх 

охорону. Підставою для визначення території як курорту є наявність 

природних лікувальних ресурсів, необхідної інфраструктури для їх 

експлуатації та організації лікувально-профілактичної діяльності. 

Для визначення розвитку санаторно-курортної справи 

проведено SWOT-аналіз, результати якого відображені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

SWOT-аналіз ефективного розвитку санаторно-курортної справи 

Львівщини 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

1. Наявність природних та 

рекреаційних ресурсів. 

2. Природно-кліматичні 

умови. 

3. Вигідне транспортно-

географічне положення. 

4. Широкий спектр 

допоміжних послуг. 

5. Наявність суспільних та 

комерційних організацій, які 

можуть сприяти розвитку 

туризму. 

1. Низький рівень розвитку туристично-

рекреаційної інфраструктури. 

2. Незадовільний стан доріг. 

3. Неефективне використання 

туристично-рекреаційного потенціалу в 

сільській місцевості як одного з чинників 

зменшення безробіття. 

4. Недосконалість законодавчої та 

нормативно-правової бази в галузі 

туризму. 

5. Слабка взаємодія місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого 
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6. Значна кількість 

санаторна-курортних 

закладів. 

самоврядування щодо забезпечен-ня 

розвитку туризму і рекреації в регіоні. 

6. Низька якість та недостатній 

асортимент туристичних послуг. 

7. Неефективна діяльність відповідних 

структур щодо забезпечення екологічної 

безпеки територій для розвитку 

рекреаційного бізнесу. 

Можливості (O) Загрози (Т) 

1. Розвиток різних елементів 

туристичної та відпочинкової 

інфраструктури. 

2. Поліпшення екологічної 

ситуації області, збереження 

її природного середовища. 

3. Освоєння нових 

туристичних ринків. 

4. Наявність інвестиційних 

проектів розвитку зон 

відпочинку. 

5. Можливість росту ринку 

туристичних послуг, при 

ефективному використанні 

наявних туристичних 

ресурсів та інфраструктури. 

1.Зростаюча конкуренція серед 

туристичних регіонів України. 

2.Занепад архітектурних пам‘яток та 

урбаністичної структури міста. 

3.Зниження платоспроможного попиту 

населення внас-лідок скорочення 

прибутковості основних галузей 

еко-номіки. 

4.Посилення виїзного туризму в сусідні 

регіони та за кордон у зв‘язку з низьким 

рівнем надаваних послуг. 

5. Складна екологічна ситуація. 

6.Кризи – політичні конфлікти, природні 

лиха тощо. 

На сучасному етапі стан розвитку санаторно-курортної галузі 

Львівської області не відповідає потенційним можливостям регіону, 

який має для цього все необхідне. 

Курортно-лікувальний туризм є одним з пріоритетних 

напрямків розвитку внутрішнього та іноземного туризму в країні, 

одним з найбільш сталих видових туристичних ринків. Наявні та 

потенційні запаси лікувальних ресурсів Львівської області, з огляду на 

їх якісні та кількісні характеристики, можуть бути основою створення 

інноваційного туристського продукту. Однак існуюча матеріально-

технічна база потребує значних капіталовкладень у розвиток та 

реконструкцію діючих курортів, у розвідку та облаштування нових 

курортів, чому повинні сприяти інвестиційні проекти, розраховані не 

тільки на зарубіжного, а й на вітчизняного інвестора. Потребують 

пильної уваги питання забудови курортів, розробка генеральних 

планів їх розвитку, економічне та фінансове забезпечення 

функціонування, процеси приватизації. 
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М. Пастух 

 

Науковий керівник – к. біолог. н., доц. Н. Є. Паньків  

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 

ТУРФІРМ 

 

Метою і завдання дослідження є: аналіз ефективності 

організації процесу обслуговування клієнтів турфірм та розроблення 

рекомендацій щодо  його удосконалення. 

Весь процес туристичного обслуговування поділяється на дві 

взаємно пов‘язані послідовно-паралельні складові:  

а) обслуговування туриста турфірмою до його туристичної 

подорожі, під час самої подорожі і в ході її завершення. Турфірма 

виступає головним суб‘єктом туристичного обслуговування;  

б) із початком туристичної подорожі і до її закінчення включно 

послуги турфірми (її представника) порівняно невеликі, хоч і не 

припиняються, левову ж частку в обслуговуванні туриста становлять 

послуги різноманітних організацій чи фізичних осіб - послуги 

постачальників послуг.  

Отже, турфірма розпочинає, проводить і завершує весь процес 

туристичного обслуговування, а постачальники послуг долучаються до 

нього у найбільш активний період - під час самої туристичної 

подорожі і надають послуги паралельно із відправляючою турфірмою. 

Зауважмо, що постачальники послуг приєднуються до процесу 

обслуговування здебільшого впорядковано, схематично це можна 

зобразити так: транспортне підприємство (митниця) - приймаюче 

підприємство - трансфер - розважальний заклад - трансфер - 

готель/ресторан - трансфер - транспортне підприємство - тощо 

(варіанти можуть бути різні).  

Поняття „туристичне обслуговування‖ як процес надання 

послуг туризму є дуже широким. Воно включає:  

а) процес надання усього спектру послуг туристу, від початку до 

кінця туристичного обслуговування, тобто весь перебіг туристичного 

обслуговування;  

б) процес надання послуг туристу окремим постачальником 

послуг (турфірмою, готелем, рестораном тощо);  

в) процес надання окремим постачальником послуг певної 

однієї послуги туристу зі всього спектру послуг. Наприклад, процес 

надання побутового обслуговування туристу у готелі.  
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Процес продажу туристичного продукту включає: - прийом 

клієнта і встановлення контакту з ним; - установлення мотивації 

вибору турпродукту; - пропозиція турів; - оформлення правовідносин і 

розрахунок із клієнтом; - інформаційне забезпечення покупця. 

Обслуговування клієнта не обмежується елементами продажу. 

Напередодні подорожі працівники фірми по телефону нагадують 

туристу про майбутню поїздку. Після закінчення туру варто з'ясувати 

думку туриста про подорож, визначити негативні моменти і т. д. Усі 

недоліки, що залежать від вас, слід усунути, а недоліки, що не 

залежать від вашої роботи, взяти до відома і врахувати на майбутнє. 

Розділіть разом із клієнтом радість від поїздки. 

В Україні існують вимоги до персоналу турфірм. З цією метою 

розроблено стандарт “Туристичні послуги. Загальні вимоги”. 

Відповідно до цього документа, керівник суб'єкта туристичної 

діяльності або туристичного підрозділу повинен мати вищу освіту, а 

також відповідну освіту з організації іноземного, внутрішнього 

туризму, екскурсійної діяльності або досвід роботи в галузі туризму не 

менший ніж 3 роки. У штаті суб'єкта туристичної діяльності 

(туристичного підрозділу) повинно налічуватися не менше ніж 30 % 

фахівців, які мають відповідну освіту по організації міжнародного і 

внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності або стаж роботи в 

сфері туризму не менший ніж 3 роки. 

Персонал повинен знати: 

1. Законодавчі акти і нормативні документи в галузі туризму; 

2.Формальності міжнародних норм у галузі туризму, а також 

правила оформлення документів на виїзд із України (в'їзд в Україну) - 

для персоналу, зайнятого виїзним/в'їздним туризмом; 

3. Іноземна мова в обсязі, що відповідає виконуваній роботі (для 

персоналу, що займається міжнародним туризмом). 

Персонал повинен: 

1. уміти дати чітку, точну відповідь на поставлені відвідувачем 

питання; 

2. володіти інформацією, необхідною для споживача; 

3. підвищувати свою кваліфікацію (на курсах, семінарах тощо) 

не рідше ніж один раз на рік. 

Отже, процес обслуговування являє собою погоджену робочу 

структуру, що функціонує на туристичному підприємстві, та має 

включати ефективні технічні й управлінські методи, що забезпечують 

найкращі і найбільш практичні способи взаємодії персоналу 

туристичного підприємства, його агентів, контрагентів та споживачів 

туристичних послуг.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

З початку XXI ст. в Україні екстремальні види туризму набули 

популярності не лише серед професіоналів, а й серед простих туристів. 

Ця тенденція – відносно нове явище, яке розвивається досить швидко. 

Екстремальний туризм – це різновид пригодницького туризму, 

який передбачає відвідування природних та техногенних об‘єктів, 

протягом якого приводять в рух всі внутрішні резерви організму 

людини, як фізичні, так і психологічні за рахунок адреналіну за умови 

високого ступеня ризику. 

У сучасних умовах високої конкуренції у туристичному бізнесі 

кожен намагається знайти нові способи залучення все більшої 

кількості туристів. Одним з таких способів і стає відносно новий вид 

туризму, а саме екстремальний. 

Так як даний вид туризму можливий лише за наявності 

специфічних ресурсів – об‘єктів природи або штучно створених 

людиною, розвиток екстремального туризму потребує пошуку ресурсів 

та територій із значним потенціалом. 

Різноманіття видів екстремального туризму в наш час просто 

захоплює. Кожний вигадує щось особливо нове, аби лиш привабити 

туристів та просто любителів гострого відчуття. Турист вже змагається 

з природою: переборює гірські річки, гостює в небезпечних печерах, 

підкорює води океанів та морів, дізнається про небо за допомогою 

різноманітних пристроїв, і може злітати на декілька днів у космос. 

Один з видів туризму, який останнім часом  набуває 

популярності на території Україні – це повітряний: стрибки з 

парашутом та повітряна акробатика (парашутизм), повітроплавання. 

Водний туризм завойовує все більшу популярність за рахунок 

великої кількості маршрутів, оскільки на території України розвинена 

мережа річок, озер та вихід до морів. Основні підвиди водного 

туризму: сплав по річці з подоланням порогів (каякінг, рафтинг, 

сплави на байдарках і катамаранах), катання на воді на дошках 

(вейкбординг і віндсерфінг), дайвінг, буксировка людини по воді 

(кайтсерфінг). 

Найбільш екстремальним видом відпочинку серед гірського 

виду туризму вважається  сходження на високі гірські вершини 
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(альпінізм), скелелазіння. Активно розвивається та викликає все 

більше зацікавлення спуск та прохід по природним печерам 

(спелеотуризм), а також подолання гірських перевалів у високих горах 

Карпат. 

Для шанувальників лижного туризму існують багатоденні 

походи по снігу взимку, гірські лижі та сноубордінг. 

Велосипедні види туризму розповсюджені по всій території 

України, а саме: велотріал, велосипедний багатоденний похід, 

подорож на велосипеді у горах (маунтінбайкинг), пуск по крутосхилам 

на велосипеді (даунхілл). 

Трекінг, багатоденні походи по рівнинній або гірській 

місцевості, спортивне орієнтування – це все підвиди пішохідного 

туризму, який здавна розвивається по всій території України. 

До найбільш унікального виду екстремального туризму можна 

віднести екскурсійні тури в Чорнобильську зону, які користуються 

особливим попитом серед екстремалів. 

Не зважаючи на досить широке розповсюдження видів 

екстремального туризму по всій території країни, його доля в 

загальному обсязі туристичних послуг України залишається досить 

малою. Це говорить про недостатнє приділення уваги розвитку цього 

напрямку туристичних послуг.  

Можна визначити деякі певні проблеми розвитку 

екстремального туризму, а саме:: 

- висока вартість обладнання, яке необхідне для забезпечення 
екстремальних видів туризму; 

- недостатньо розвинена інфраструктура для екстремального 
туризму, її невідповідність світовим стандартам; 

- недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів, задіяних в 
туристичній сфері; 

- відсутність нормативно-правового забезпечення розвитку 

екстремального туризму в Україні; 

- вичерпання не відновлюваних природних ресурсів та 

руйнування туристичних зон; 

- недостатня рекламно-інформаційна діяльність за кордоном про 

екстремальні види туризму в Україні. 

Незважаючи на те, що існують певні проблеми в даній сфері, 

при розумному використанні ресурсів її можна перетворити в 

конкурентоспроможну. Порівняно з Україною, екстремальний туризм 

у закордонних країнах розвивається значно краще. Однак українські 

багатства надають перспективу подальшого процвітання 

екстремального туризму на території нашої країни. 
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ІТАЛІЯ ЯК ТУРИСТИЧНИЙ НАПРЯМ НА УКРАЇНСЬКОМУ 

РИНКУ 

 

На даний час подорожі є невід‘ємною складовою життя 

сучасного суспільства. Нова мандрівка дозволяє по іншому 

подивитись на світ, що тебе оточує, знайти нові ідеї, отримати 

незабутні емоції та натхнення. Туризм − це сфера, що досить швидко 

розвивається, охоплює все нові напрямки та розвиває класичні 

маршрути [1]. 

Метою роботи є дослідження напрямку «Італія» на зарубіжному 

туристичному ринку. 

Європейські країни є досить популярним серед українських 

туристів і кількість бажаючих поїхати туди постійно зростає. 

Згідно з даними Державної служби статистики за минулий рік 

українці (26, 5 млн. ) не менше одного разу виїжджали за кордон, а це 

на 1, 8 млн. більше ніж у 2016 році. Слід зазначити , що у 2017 р. потік 

іноземців до України також зріс на 0,9 млн порівняно із 2016 [2]. 

Туристичний напрямок Італія є популярним вже тривалий 

період і не втрачає своїх позицій. 

 Якщо розглянути статистику виїздів українським громадян до 

Італії то можна відслідкувати певну динаміку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка туристопотоків з України до Італії 
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Згідно наведених вище показників за останні 7 років можемо 

спостерігати певне зростання кількості осіб, що виїжджають до Італії в 

проміжку 2012-2013 р. потім відбувся певний спад, а уже у 2017 

спостерігаємо знову зростання кількості туристів. 

Італія має величезний потенціал, значну історико-культурну 

спадщину та ресурсний потенціал. На території країни величезна 

кількість визначних пам'яток як природних, так і історико-

архітектурних. Італійські міста визнані світовою спільнотою, як 

центри туризму. Більшість із цих міст були засновані в часи 

Стародавньої Римської епохи, тому володіють не лише надзвичайно 

красивою архітектурою, а й мають значну історичну цінність. Такими 

містами є Піза, Болонья, Парма, Равенна, Падуя. 

У місті Рим до улюблених туристичних об‘єктів належить: 

Колізей, Пантеон, Тріумфальна арка, Капітолістичний музей, Собор 

Св. Павла. У Мілані – відома опера «Ла Скала», монастир з фрескою 

«Таємна вечеря» Да Вінчі, а знаменита «Падаюча вежа» у Пізі. Чарівна 

Венеція – місто-музей, що розташоване на 118 островах  з 400 

мостами, що їх зєднують. 

Загалом на території Італії знаходиться найбільше пам‘яток , що 

включені до спадщини ЮНЕСКО, а саме 44 об‘єкти. 

Окрім тисячолітньої історії Італія забезпечена високим рівнем 

інфраструктури, що  є не менш важливим. Таку велику популярність 

Італія отримала також завдяки своїм середземноморським пляжам, 

красивим альпійським вершинам, пейзажній місцевості з 

виноградниками та апельсиновим садами та звичайно надзвичайній 

італійській гостинності. 

Туристичний напрямок Італія на українському ринку 

розвивають такі туристичні компанія, як Аккорд, Join UP, Rich Tour , 

Гал-Круїз та інші. 

Отже, можна зробити висновок, що явище туризму у світі 

невпинно розвивається, і звичайно Україна не є винятком. 

Туристичний напрям Італія є досить актуальним для українських 

туристів і аналізуючи статистику, можемо сказати, що він і надалі 

набирає все більшої популярності. 
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Р. Пилип’як  

 

Науковий керівник – к. екон. н., асист. О. Р. Роїк 

 

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Соціальні медіа стрімко трансформувалися в один з 

найважливіших комунікаційних інструментів сьогодення та стали 

новою формою повноцінних мас-медіа. 

Один з найважливіших аспектів розвитку соціальних медіа, 

який більшість дослідників мусить констатувати, – темпи цього 

процесу сьогодні настільки швидкі, що часто випереджають відповідні 

наукові дослідження. Тож для того аби вивчення соціальних медіа 

було ефективним, науковці особливу увагу повинні приділяти 

широким узагальненням щодо довготермінових перспектив їхнього 

розвитку. Глобалізаційні процеси та підвищення мобільності 

населення потребували створення нових каналів для зв‘язку та 

координації дій. Відповіддю на ці запити став стрімкий розвиток 

персональних комп‘ютерів (ПК) та мережі Інтернет – головних 

технічних передумов появи соціальних мереж у сучасному вигляді. 

Розвиток соціальних мереж, як підкреслюють дослідники, визначив 

значну трансформацію суспільної свідомості та навіть механізмів 

мислення людей. 

Нині функціонування соціальних мереж стало невід‘ємною 

складовою політичного процесу майже у всьому світі, значною мірою 

вплинувши на сучасну політичну культуру загалом. 

Інтенсифікація інформаційних обмінів у суспільстві потребує 

створення та вдосконалення надійних і загальнодоступних засобів 

суспільної комунікації. Система таких комунікацій, являючи собою 

інфраструктуру інформаційних обмінів у рамках національного 

інформаційного простору, потребує підтримки та регулювання 

національними організаційно-правовими та техніко-технологічними 

засобами з боку держави. Ефективність такого регулювання прямо 

залежить від розуміння специфіки функціонування цієї системи. 

Соціальні ж мережі стають дедалі більш значущою її складовою, тож 

увага дослідників до цієї тематики виглядає своєчасною. 

Соціальні медіа (англ. social media) – це група Інтернет-

додатків, заснованих на ідеологічній і технологічній базі Web 2.0, які 

дозволяють створення та обмін контентом, створеним користувачами; 

це набір онлайнових технологій, які дозволяють користувачам 
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спілкуватися між собою шляхом обміну думками, досвідом і знаннями, 

новинами, інформацією, відео, фото, музикою і лінкам, апелюючи до 

почуття приналежності до певної спільноти[5].  

Цифри красномовно свідчать про те, що рівень використання 

соціальних медіа набирає шалених обертів: 80% американських 

користувачів Інтернету активні на сайтах соціальних медіа; 73% з них 

перед придбанням туристичної послуги шукають інформацію в 

Інтернеті [6]. Соціальні медіа супроводжують користувачів від 

моменту консультації щодо подорожі, під час самої подорожі та після 

неї. Плануючи поїздку, після консультації з соціальними медіа, більше 

третини (35%) туристів змінили свій вибір готелю, 15% - авіакомпанії, 

15% - агента/оператора, 12% - країну призначення подорожі [12].  

Отже, соціальні медіа перетворюються на потужний інструмент 

маркетингу та берндінгу, який надає можливість відслідковувати, 

корегувати, змінювати та створювати інформацію про окрему 

компанію, регіон чи країну, підтримувати зв‘язок з клієнтами тощо. 

Саме тому на сучасному етапі жодна з компаній, а тим більше, у такій 

динамічній галузі як туризм не може їх ігнорувати.  

Використання інструментів соціальних медіа розгортається за 

наступними напрямами: гарячі пропозиції, оперативне спілкування з 

клієнтами. AirTran, Delta, Southwest Airlines і Virgin America 

використовують Facebook і Twitter. 

Основними компаніями, які успішно використовують соціальні 

медіа в своїй маркетинговій діяльності є Jet Blue, Souhwest Airlines, 

Marriott hotels, Morgans Hotel Group, Lufthansa, TUI, Lastminute.com, 

Accor, TAP, Starwood та інші. Розглядаючи приклади використання 

соціальних медіа неможливо не звернути особливу увагу на 

спеціалізовані соціальні медіа, що мають суто туристичне 

спрямування. Їх кількість та можливості, які вони надають 

користувачам на сьогодні є величезними та різноманітними. На 

особливу увагу, за ознакою кількості користувачів, об‘єму контенту та 

регулярністю його оновлення, серед них заслуговує TripAdvisor 

Загалом, проаналізувавши велику кількість статистичної 

інформації, яка формувала картину зворотного зв‘язку, тобто 

показувала оцінку сервісу та якості послуг безпосередніми 

споживачами, демонструє, що переважна більшість відвідувачів 

високо оцінили сервіс та якість наданих послуг. 
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Ю. Погранична 

 

Науковий керівник – д. філос. н, проф. І. С. Дуцяк  

 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ МІЖНАРОДНОГО 

В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ У ЛЬВОВІ 

 

Для уможливлення керування туристичними потоками важливо, 

окрім іншого, володіти інформацією про види туристичних приваб, які 

стимулюють приїзд відвідувачів на дестинацію. Іншими словами, 

треба володіти інформацією про розподіл в‘їзних туристів за видами 

туризму. Для того, щоб отримати таку інформацію, треба, насамперед, 

здобути дані про структуру та динаміку в‘їзного туризму на дестинації 

(в аналізованому випадку – у Львові). 

Враховуючи багату культурно-історичну спадщину, значну 

кількість автентичних атракцій та безпосередню територіальну 

наближеність до кордону з ЄС, протягом останніх років Львів став 

дуже привабливою точкою в маршрутах як вітчизняних, так і 

іноземних туристів. Важливо зазначити, що найбільшу частку 

відпочинкових туристів Львова складають гості із інших міст України, 

Польщі, країн Центральної та Східної Європи, а також США.  

Виїзний туризм є на даний час вигіднішою формою діяльності 

туристичних підприємств, аніж в‘їзний туризм. Виїзним туризмом 

займається майже кожна туристична фірма, а в‘їзним туризмом – 

близько 20% туристичних підприємств області. Проте дані 

моніторингу, який проводиться щороку в літній туристичний сезон, 

свідчать про те, що на території обласного центру щоденно перебуває 

близько 3 тисяч іноземних туристів, а у вихідні – до 5-6 тис., з яких 

60% -– туристи з Польщі, 20% – туристи з пострадянських країн та 

20% – з інших країн. 

Аналіз  динаміки та структури міжнародного в‘їзного туризму в 

місто Львів упродовж останніх п‘яти років дає змогу зробити такі 

висновки: 

1) одним з важливих видів туризму, які приваблюють до Львова 

значну частину польських туристів, є ностальгійний туризм; 

2) серед видів туризму, які можуть завдати ―удар‖ по іміджу 

Львова як туристичного центру, помітним стає явище секс-туризму; 

3) важливим напрямом розвитку ―здорових‖ видів в‘їзного 

туризму у Львові є промоція в міжнародному інформаційному 

середовищі туристичних принад Львова та околиць (міської 

архітектури, музеїв, української сакральної архітектури). 
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М. Ребрик  

 

Науковий керівник – к. геогр. н., асист. М. В. Лущик 

 

ОСОБЛИВОСТІ КАВОВОГО ТУРИЗМУ У ЛЬВОВІ 

 

Нами були досліджені особливості кавового туризму у Львові та 

його перспективи розвитку. 

Метою цього дослідження було: розкриття поняття та 

особливостей «кавового туризму»; аналізування сучасних тенденцій 

розвитку кавового туризму у Львові як одного з пріоритетних та 

найбільш перспективних видів туристичної діяльності; пропонування 

рекомендацій щодо вирішення основних проблем, що стримують 

розвиток кавового туризму у Львові. 

Нині також дуже популярний один з різновидів гастрономічного 

туризму - кавовий туризм. Сучасний світ важко уявити без кави, адже 

вживання цього напою стало світовою традицією. Кожен народ має 

власні правила та звички у приготуванні та вживанні даного напою. 

Вважається, що кава у своїй популярності поступається хіба що воді. 

Тому, актуальним є вивчення кавового туризму як відносно нового 

напрямку у світовому туризмі, мало дослідженого в Україні. Проте, 

загальновідомим є факт, що кавовою столицею України є Львів.  

Кава і кав‘ярні – символи Львова, його впізнаваний бренд серед 

туристів різних країн. Неповторний дух міста творить його насичене 

мистецьке життя, особливо патріотичний характер його мешканців, а 

також чаруючий запах кави, який відчутно із затишних кав‘ярень 

Львова. 

Експерти називають центром виробництва натуральної кави в 

Україні Львів, оскільки найбільшими виробниками натуральної кави в 

Україні є СП ТОВ «Галка Лтд» та ТОВ «Віденська кава», які 

знаходяться у Львові. 

Не лише виробники кави та кав‘ярні впливають на розвиток 

кавового туризму у Львові. Велику роль відіграє кавовий фестиваль 

«На каву до Львова», який збирає близько 150-ти тисяч  людей за 

4 дні. Затишні кав‘ярні пропонують надзвичайно великий вибір 

смачних кавових ласощів. Метою свята є підняття рівня культури 

споживання кави, підтримка іміджу Львова як східноєвропейської 

столиці кави, яка має давні традиції її споживання. 

Оскільки у Львові вже розвивається кавовий туризм, то 

доцільно його підтримувати та підсилювати. Для успішного розвитку 

кавового туризму необхідно: 
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 впровадити додаткові послуги, зокрема сервісу «замовлення 
по телефону», коли споживач телефонує у кав‘ярню, замовляє напої чи  

готову продукцію, і уточнює час, коли може приїхати за замовленням; 

 постійно вводити сезонні новинки в меню, це мінімізує втрати 
відвідувачів у зв‘язку зі зміною їх смаків та потреб (наприклад, до 

меню можна додати позицію чай з листя кавового дерева і тим самим 

вирізнитися серед інших кав‘ярень); 

 проводити майстер-класи приготування кави, зокрема 

впровадити послугу «чашка кави своїми руками»; 

 створити унікальні кавові тури і квести на кавову тематику; 

 впровадити вигідні акції та пропозиції; 

 розробити дитяче меню в кав‘ярнях, це сприятиме залученню 
потенційних відвідувачів. 

Крім споживання смачної кави в кав‘ярнях є і нетрадиційні 

способи її використання: малюнки кавою, виготовлення кавової фарби, 

косметика, декорація, складова солодощів, кулінарна приправа тощо. 

Таким чином, завдяки насиченій кавовій історії, Львів сьогодні 

– це кавова столиця України. І має на це вагомі підстави – не тільки в 

історичному контексті. По-перше, у Львові знаходяться два найбільші 

українські виробники кави СП ТОВ «Галка Лтд» та ТОВ «Віденська 

кава». По-друге, львівські кав‘ярні є одним із найпривабливіших для 

туристів місць, поряд із архітектурними та історичними пам‘ятками. 

По-третє, тут щороку відбувається кавовий фестиваль «На каву до 

Львова». Саме тому Львів можна вважати центром для розвитку 

кавового туризму. 

 

Х. Ровенська 

 

Науковий керівник − к. геогр. н., асист. М. І. Сеньків 

 

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСТА СЕУЛ У КОНТЕКСТІ 

МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ 

 

Сеул – найбільше місто Південної Кореї, а також значний 

туристичний центр країни. У 2016 р., за даними UNWTO, Південну 

Корею відвідали 17,242 тис. осіб, з них 12,451 тис. осіб відвідали Сеул. 

Місто посідає вагомі місця у світових рейтингах з туризму. Зокрема, у 

рейтингу глобальних туристичних міст 2016 р., створеному Mastercard, 

Сеул посідає сьоме місце, у рейтингу туристичних міст Euromonitor 

2017 р. – шістнадцяте місце. У рейтингу міст за величиною 

міжнародного пасажирського руху в аеропортах у 2017 р. Сеул посідає 
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сьоме місце (міжнародний аеропорт Сеула Інчхон прийняв 61,520,572 

пасажири). У рейтингу кількості зустрічей міжнародних асоціацій 

ІССА 2017 р. Сеул посідає дев‘яте місце. Вагоме місце Сеул посідає 

також у рейтингу міст за наявністю найбільш відвідуваних музеїв 

мистецтва. У Сеулі розташовано 36.4% туристичної інфраструктури 

країни, зокрема, національний театр, національний музей, художні 

галереї тощо. 

До найвідвідуваніших туристичних об‘єктів Сеула належать: 

палац Кенбокунг, палац Чангдеокгунг, палац Деоксунгунг, площа 

Гвангхвамуна, фортечна стіна Сеула, Будівля 63, Національна 

сеульська вежа, Бухон, село Ханок, Військовий меморіал Кореї, 

Національний музей Кореї та ін. 

Центр міста зі всіх боків оточують гори, в центральній частині 

міста височіє гора Намсан з телевежею на ній та канатною дорогою, 

яка є обов‘язковим об‘єктом для відвідування туристами, адже з неї 

відкривається неймовірний краєвид на місто, а також у самій телевежі 

знаходиться безліч затишних і креативних кафе та ресторанів. Гірські 

фортеці Намхансансон розташовані на сході міста на висоті 480 м над 

рівнем моря. Територія фортеці – це Провінційний парк 

Намхансансон, у якому, крім основної споруди, знаходяться ще 

фортечні укріплення XVII ст. і декілька храмів. Фортеця 

Намхансансон у 2014 р. увійшла до списку світової спадщини 

ЮНЕСКО. Також до списку об‘єктів ЮНЕСКО відносяться палацові 

комплекси «П‘яти Великих Пальців»: Чхандоккун, Чхангьонгун, 

Токсугун, Кьонбоккун, Кьонхигун. Всі вони вражають своєю величчю 

та історією. Саме тут можна зануритися у час правління великої 

династії Чосон. Часто проводяться різноманітні фестивалі, свята, і всі 

вони обов‘язково костюмовані. Бажаючі туристи також можуть 

приміряти ханбок – національне корейське вбрання. Великий магніт, 

який притягує туристів у Сеул, – це його різнобарвність. Естети та 

романтики будуть у захваті від парків та галерей, гостро-туристи 

відкриють для себе велику палітру сеульських смаків, як за вуличними 

прилавками, так і у дорогих ресторанах, модниці та модники зі всього 

світу знайдуть величезний вибір стильного і якісного одягу та 

аксесуарів, цінителі знань та історії відкриють для себе палацові 

комплекси, музеї та величезні бібліотеки Сеула. Також тут добре 

розвивається діловий туризм. Більшість закордонних туристичних 

потоків (75%) надходить до Сеула з Японії, Китаю, В‘єтнаму та інших 

східних країн, і порівняно мала кількість туристів з Європи, Америки 

та Африки. 
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Сфера гостинності у Сеулі заслуговує окремої уваги. Тут є як 

сучасні готелі з максимальними зручностями, так і затишні готелі, 

виконані у традиційному стилі. До сучасних готелів можна віднести – 

The Plaza, Come Inn Guesthouse, Imperial Palace Boutique Hotel, Stella 

Boutique Hotel, до традиційних – Bongeunsa Temple, Shilla Hotel, Anguk 

Guest Hause. 

Сеульські кафе ніби змагаються між собою у креативності, 

ресторани вражають своєю кухнею та розкішним інтер‘єром. Варто 

відзначити такі кафе: Banana Tree – місце, у якому десерти роблять у 

вигляді квіткових вазонів, Kakao Friends Gangnam Flagship Store – 

присвячений відомій у Кореї соціальній мережі Kakaotolk, інтер‘єр, 

десерти та напої виконані у цій тематиці, Cafe C.Through – кафе відоме 

своїм баристом-художником, який створює неймовірні картини на 

пінці кави, Cha-Teul – місце, виконане у традиційному корейському 

стилі, ніяких дизайнерських крісел чи зручних диванів, тільки низький 

стіл і дерев‘яна підлога, також у внутрішній частині кафе 

розташований невеличкий традиційний сад, тощо. 

 

В. Романюк 

 

Науковий керівник – к. геогр. н., асист. М. В. Лущик  

 

РОЗВИТОК ШОПІНГ-ТУРИЗМУ У ЄВРОПІ 

 

Нами була досліджене поняття «шопінг туризму», його 

розвиток у деяких містах Європи та його розвиток. 

Метою дослідження було: розкриття поняття «шопінг туризму» 

та його характеристика; в яких містах Європи він найпопулярніший; 

що можна нестандартного купити і де можна зекономити та здивувати 

знайомих покупкою. 

Шопінг (англ. shopping) − це форма проведення часу у вигляді 

відвідин магазинів (частіше всього торгово-розважальних комплексів) 

і купівлі товарів (одягу, взуття, аксесуарів, головних уборів, 

подарунків, косметики). 

Цей вид туризму набрав популярності у багатьох країнах світу, 

зокрема у Європі. Найпопулярнішими країнами для такого туризму є 

Італія, Франція, Німеччина, Іспанія, Великобританія. Тому я дослідила 

кожну столицю з перелічених країн за наявністю особливих шоп-

центрів і цікавинок для покупок. 

В Лондоні крім стереотипних сувенірів, можна також відвідати 

магазин «Cyber Candy», де можна знайти солодощі на будь-який смак, 
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навіть такі як бекон в шоколаді; магазин «Darkroom», який 

сподобається тим хто не любить бути схожим на когось, тут речі 

продаються тільки в одному екземплярі; магазин «Spymaster» 

сподобається тим, хто завжди хотів себе спробувати у ролі шпигуна, 

адже тут можна знайти ручки з вбудованим мікрофоном, пристрої для 

прослуховування та інше. 

В Мадриді крім того, щоб відвідати місцеві бутіки на час 

розпродажів, неможливо оминути таке місце як Ринок Ель Растро, 

який славиться тим, що це найбільша барахолка в Європі, на якій 

можна купити все, від антикварних меблів до кастаньєт. Також кожен 

хто приїжджає до Мадрида, повинен відвідати їхні традиційні 

магазини, такі як Antigua Casa Crespo, Antigua Casa Talavera, Frutas 

Vazquez та інші. 

Рим популярний не тільки своїм Колізеєм та Пантеоном, а й 

шопінгом. Тут відбуваються розпродажі два рази на рік. Графік 

проведення розпродажів в різних регіонах країни регулюється 

державними органами. Рим так само як і інші міста не обійшовся без 

незвичних магазинів – магазин «Bartolucci» – дерев'яна майстерня, яка 

є родинним бізнесом, яка передається з покоління в покоління; Ринок 

Porta Portese – один із найбільших європейських блошиних ринків, тут 

торгують всім чим можна. 

Всі знають, що Париж світова столиця мода, але чи хтось знає за 

чим сюди треба приїхати крім модних обновок. Квітковий ринок на 

острові Сіте, про який знають не усі парижани, тут дуже різноманітний 

вибір квітів; сюди заходять не тільки, якщо їм потрібні квіти, адже тут 

просто неймовірна атмосфера, місце нагадує невеликий оазис. La 

fabrique Balades Sonores – великий магазин вінілу, який буде до 

вподоби поціновувачам хорошої музики; магазин поділений на різні 

частини - по стилях і напрямах в музиці, тому тут важко заблудитися. 

Берлін, місто, яке поєднує в собі протилежності: сіре і яскраве, 

старе і сучасне, строге і веселе. Тому тут точно буде не нудно, 

особливо для шопінгу. Символ міста Ампельман, тому поїхати без 

сувеніру у вигляді цього чоловічка просто гріх. Магазин «Ampelmann, 

Galerie Shop» - оригінальний найстаршій магазин, в якому все 

присвячено Ампельмену. Магазин «Mobel» - магазин дизайнерського 

інтер'єру, кожна річ в якому виглядає навіть дуже незвично. Як же в 

Берлін, і повернутися без пивної кружки, найпідходящим місцем для 

такого сувеніру буде магазин «Alles uber Berlin», найбільший 

сувенірний магазин Берліна. Також цікаво буде відвідати, навіть 

просто для того, щоб приміряти цей незвичний одяг є магазин «Ting 

Ding Atelier»; магазин, де дають нове життя старому одягу. 
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Таким чином можна зробити висновок, що шопінг-туризм добре 

розвинений у світі, зокрема у Європі. Кожне місто по-своєму 

особливе, в кожному – можна купити щось оригінальне і не таке як всі. 

Все ж залишиться популярним звичайні покупки в так званих 

столицях моди, але це так само може набриднути і захочеться чогось 

оригінального і незвичного. Тому я дослідила найнезвичніші магазини 

європейських столиць, які входять в топ-країн для шопінг-туризму. 

 

К. Сідун 

 

Науковий керівник - к. екон. н., асист. М. І. Габа 

 

КАВОВИЙ ТУРИЗМ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

 

Актуальність теми дослідження. Туризм – це галузь, яка 

постійно розвивається та наповнюється, і щоб привабити та заохотити 

туристів до цікавих подорожей, туристичні фірми все частіше 

зосереджують увагу на створенні турів по спеціалізованих видах 

туризму, що розраховані під певний сегмент споживача. Одним з таких 

перспективних видів туризму є кавовий туризм. 

Сучасний світ важко уявити без кави, адже вживання цього 

напою стало світовою традицією. Кожен народ має власні правила та 

звичаї у приготуванні та вживанні даного напою. Вважається, що кава 

у своїй популярності поступається хіба що воді. Чашка кави завжди 

асоціювалась з моментом спокою між напруженими частинами дня або 

з пробудженням вранці, коли людина або залишається наодинці зі 

своїми думками, або неквапно розмовляє з друзями чи рідними. Саме 

такі моменти дали поштовх великій популярності кавового туризму.  

Слід відмітити, що кавовий туризм - тури, що проходять по 

місцевостях − центрах кавового виробництва. У процесі дослідження, 

було виявлено, що кава (Kawa − назва провінції Каффа у Ефіопії) - напій, 

що його виготовляють зі смажених плодів (бобів) кавового дерева. 

Стародавній напій, який має багату історію. Каву вирощують понад 50 

країн світу і їх аналіз дозволив виділити такі географічні зони: 1) Південна 

Америка;2) Центральна Америка;3) Африка;4) Азія та Австралія. 

Найпопулярнішими у туристів, які купують тури, щоб 

насолодитись різноманітними смаками улюбленого напою – кави, є 

дані країни: 1) Бразилія;2) Венесуела;3) Індія;4) Колумбія;5) В‘єтнам. 
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Найкращий час для кавового туризму – це період збору врожаю. 

Тому, для того щоб вдало спланувати подорож, доцільно врахувати час 

збору врожаю в кожній країні. 

З огляду на вище зазначене, потрібно зауважити, що для більшої 

популяризації кавового туризму в світі необхідним постає надання 

повноцінної інформації, про даний вид туризму населенню, 

розроблення маркетингових заходів для збільшення клієнтів (реклама, 

банери, розробка універсальних турів і т.д.), оскільки попит на цей вид 

туризму зростає, проте на туристичному ринку невелика пропозиція 

турів цього виду туризму. 

Розглянемо стан та тенденції розвитку кавового туризму в 

Україні. Всім відомим фактом є те, що столицею кави в Україні є 

Львів. Дуже часто туристи, що подорожують, хочуть завітати до 

Львова на декілька днів, саме для того, щоб скуштувати львівської 

кави.Феномен львівської традиції кавування досліджував, зокрема, 

письменник Юрій Винничук у творі «Таємниці львівської кави», 

здійснюючи літературну подорож кав‘ярнями міста [1]. 

Туристичні фірми нечасто пропонують тури кав‘ярнями Львова, 

де туристи можуть збагатити свої знання про улюблений напій, які 

існують способи його приготування, а найголовніше поринути в 

неповторну атмосферу міста. До найвідоміших та найпопулярніших 

кав‘ярень Львова відносять: Копальня кави, «Світ кави», «Віденська 

кава», «Золотий дукат» і багато інших.  

Слід відзначити, що ще одним з осередків кавового туризму в 

Україні є Закарпаття, зокрема місто Ужгород. Саме тут кава з 

звичайного напою перетворюється в цілий окремий елемент культури. 

Тут є спеціальні кав‘ярні для ділових переговорів, Інтернет-кав‘ярні. 

Смачну каву подають у: «Світ кави та чаю», «Меделін», «ALVARO», 

«Кавовий двір» та інші кав'ярні. Також в цьому місті є кафе-музей 

«Під Замком», де окрім ароматної кави і атмосфери, стіни прикрашає 

колекція антикваріату, що служить кав‘ярні дизайном. Також 

популярною є «Gorizianacafe», про яку місцеві говорять, що тут 

подають найсмачнішу та найкращу каву, тому що сюди привозять 

зерна з Італії і дуже своєрідно прожарюють [2]. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що 

окрім вищезазначених міст кавового туризму, в інших містах України 

даний вид туризму не є розвинутим. Тому доцільним буде поширювати і 

розвивати це кавовий туризм і в інших містах України, оскільки більша 

половина населення вживає даний напій, в них виникає бажання ближче 

познайомитися з культурою приготування, дегустації цього напою. Так, 

як матеріальне становище не дозволяє всім верствам населення України 
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подорожувати за кордон в місця вирощення, збирання та обробки кави 

(враховуючи авіа білети, готелі і т.д. це досить дорога подорож), а 

оскільки даний вид туризму має ряд переваг та користується попитом у 

споживачів, він має і перспективну комерційну складову для 

туристичних підприємств та інфраструктури міст. 

 

М. Тупісь 

 

Науковий керівник – к. екон. н., доц. Г. Я. Ільницька-Гикавчук 

  

ТРЕНІНГ-ПРОГРАМИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 

ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ 

 

Ефективне функціонування любої організації, насамперед, 

визначається ступенем розвитку її персоналу. В умовах сучасного 

швидкого старіння теоретичних знань, умінь та практичних навичок 

спроможність організації постійно здійснювати розвиток своїх 

працівників є одним з найважливіших факторів забезпечення 

конкурентоспроможності її на ринку, оновлення і зростання обсягів 

виробництва товарів чи надання послуг. 

Розвиток персоналу є важливою передумовою успішної 

діяльності будь-якої організації. Це набуття працівником нових 

компетенції, знань, умінь та навиків, які він використовує чи буде 

використовувати у своїй професійній діяльності.   

На провідних підприємствах навчання та розвиток персоналу є 

комплексним безперервним процесом залучення нових працівників. 

Навчання персоналу передусім потрібне в тих випадках, коли: 

працівник приходить на підприємство; працівника призначають на 

нову посаду або доручають йому нову роботу; у працівника не 

вистачає навичок для виконання своєї роботи, а також коли 

відбуваються серйозні зміни в економіці підприємства, у зовнішньому 

середовищі. 

Процес розвитку персоналу туристичної фірми повинен бути 

постійний. Безперервність процесу навчання досягається плануванням 

навчання працівників на кожне півріччя і щотижневим проведенням 

занять із працівниками.  

Однією з ефективних форм сучасного активного навчання, що 

сприяє набуттю та розвитку у співробітників спеціальних знань, умінь 

і навичок з метою підвищення кваліфікації, є тренінги. Щоб 

спланувати навчання в туристичній компанії, замовити проведення 

курсу, скласти перелік тренінгів, потрібно мати набір видів тренінгу. 
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Керівництво компаній та менеджери з персоналу на практиці 

розподіляють тренінги таким чином, щоб було зручніше для роботи, і 

не шукають суворої класифікації.  

Тематика тренінгів, рівень працівників, для яких вони 

призначені, та рівень потреб організації пов‘язані між собою, хоча не 

завжди цей зв‘язок є однозначним і очевидним, але все – таки 

відправним аспектом визначення тренінгу є потреби організації . 

Для ефективного визначення тематики тренінгових програм в 

організації краще розробити свою власну схему опитування серед 

представників вищого керівництва, менеджерів середньої ланки або 

рядових співробітників на предмет визначення необхідності навчання. 

Визначення потреб доцільно здійснювати за такими етапами: 

 скласти опитувальний лист, який повинен починатися з 
питань про основні  проблемні області роботи; 

 скласти перелік основних сфер діяльності та навичок; 
 для кожної сфер діяльності лишити кілька рядків, щоб 

персонал міг додати приклади конкретних навичок з даної області; 

 включити питання про побажання щодо способів організації 
та проведення графіка проведення навчання; 

 отримані в результаті опитування дані після обробки та 

узагальнення необхідно зробити висновки для розробки навчальної 

програми та навчальних матеріалів. 

Щоб досягти практичних результатів у підвищенні ефективності 

праці на туристичному підприємстві, необхідно провести комплексну 

роботу, яка включає:  

1) аналіз потреб організації в тренінгу;  

2) вибір бізнес-тренера;  

3) розробку тренінгової пропозиції;  

4) створення (дизайн) програми навчання і підготовку 

навчальних матеріалів;  

5) проведення навчання; 

6) оцінку і можливе подальше супроводження результатів 

тренінгу . 

Для туристичних фірми варто розробити систему розвитку 

персоналу: провести ряд тренінгів для працівників, знаходити 

профільні семінари, тренінги для менеджменту підприємства та 

проводити таке навчання постійно. Такий підхід дає можливість 

керівництву вирішити проблему необхідності обґрунтування та 

створення розуміння сенсу навчання для персоналу. Слід також 

зазначити, що комплексна система розвитку персоналу, яка поєднує в 

собі сукупність організаційних, режимних, технічних, інформаційних 
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та інших заходів, спрямованих на досягнення високого рівня надання 

туристичних послуг, розробляється та впроваджується з урахуванням 

конкретних умов для кожного підприємства. 

 

Я. Федорчук 

 

Науковий керівник – к. екон. н., асист. М. І. Габа 

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

Проблема впливу туризму на навколишнє середовище 

залишається дуже актуальною, оскільки індустрія туризму 

розвивається шаленими темпами і спеціалісти прогнозують, що він 

тільки зростатиме, в силу цього відбувається наростання протиріч між 

задоволенням туристичного попиту та раціональним використанням 

туристичних, в тому числі природних ресурсів. 

Яким чином відбувається взаємовплив екології і туризму? 

Довгий час туризм вважався відносно екологічно безпечною 

сферою діяльності, за що отримав образну назву — «індустрія без 

труб». Реальні масштаби впливу туризму на довкілля часто 

залишається прихованим за рахунок того, що транспортні перевезення, 

готельний та ресторанний бізнес сприймаються як окремі сектори 

сфери послуг, а не як взаємопов‘язані компоненти єдиного комплексу, 

головним завданням якого є задоволення всезростаючих потреб 

туристичної сфери.  

Туризм у масових масштабах становить серйозну загрозу для 

природного середовища, яку можна порівняти з впливом деяких 

галузей промисловості чи інтенсивних форм сільського господарства. 

За масштабами впливу на довкілля туризм знаходиться на п‘ятому 

місці (після промисловості, будівництва, транспорту і сільського 

господарства). Частка туризму в деградації довкілля складає 5–7%.  

Стали непридатними для відпочинку та рекреації забруднені 

пляжі, території з надмірним шумом, розвиненою ерозією, збіднілим 

ландшафтом, тобто туризм почав нищити основи свого існування. 

З'явилася створення нової системи поглядів на розвиток цієї галузі, яка 

б змінила власне спосіб мислення людини. Свідченням перелому в 

ментальності сучасних туристів є:  

 зростання екологічної свідомості;   
 зростання досвідченості в подорожах;  
 підвищені вимоги до якості послуг; вимогливий вибір мети 

подорожі. 
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У ході дослідження було виявлено три основних джерела 

негативного впливу на навколишнє середовище: 

 Туристи. Наслідки проявляються, головним чином, у 

витоптуванні ґрунту та рослинності на туристичних маршрутах, 

засміченні території, збільшенні ймовірності виникнення пожеж, 

знищенні певних видів рослин чи тварин та створення фактора 

турбування. Ці зміни можуть досягати значних масштабів при масових 

скупченнях туристів на певних ділянках: на пляжах, популярних 

гірських маршрутах та найбільш відвідуваних вершинах, у приміських 

рекреаційних зонах, поблизу привабливих туристичних об‘єктів 

(печер, водоспадів, скельних виходів, тощо). 

 Заклади, що надають послуги гостинності (в першу чергу, 
потужних готельно-ресторанних та розважальних комплексів). 

Діяльність таких закладів часто пов‘язана із надмірним споживанням 

природних ресурсів (прісної води, енергії), забрудненням вод через 

відсутність досконалих систем очищення стоків, продукуванням 

великої кількості твердих побутових відходів. Концентрація великої 

кількості таких об‘єктів на територіях з високою рекреаційною 

цінністю може призводити до погіршення естетичної цінності 

ландшафту. 

 Транспортні засоби. Туристи складають значну частину 
пасажирів на різних видах транспорту (зокрема це характерно для 

повітряного та водного транспорту). Основними екологічними 

проблемами транспорту є надмірне споживання природних ресурсів, 

хімічне забруднення повітря і, в меншій мірі, ґрунту та води; шумове 

забруднення, а також проблеми, пов‘язані з будівництвом 

транспортних комунікацій. 

Таким чином, вплив туристичної діяльності на довкілля має 

глобальний характер і при нинішніх темпах використання туристичних 

ресурсів може призвести до незворотніх наслідків.  

Туризм у масових масштабах становить серйозну загрозу для 

довкілля, впливаючи як на окремі компоненти довкілля (повітря, воду, 

грунт, живу природу), так і на екосистеми і ландшафти в цілому. 

Реальний ступінь цього впливу важко адекватно оцінити, оскільки в 

багатьох випадках він залишається прихованим. 

Розвиток туризму на сучасному етапі повинен базуватися на 

основоположних принципах сталого розвитку, що передбачає 

раціональне використання природних ресурсів і зменшення шкоди для 

довкілля. Екологізація повинна стосуватися всіх складових 

туристичної індустрії (і в першу чергу транспорту і сфери 

гостинності). 
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С. Хруник 

 

Науковий керівник – ст  викладач О. В. Недзвецька  

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ДИТЯЧОЇ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

ФЕСТИВАЛЬНИХ ТУРАХ 

 

Поняття анімації має латинське походження (anima – вітер, 

повітря, душа; animatus – одухотворення) і означає одухотворення, 

стимулювання життєвих сил, залучення до активності. Анімація – це 

своєрідна послуга, що має на меті підвищення якості обслуговування, і 

однозначно – це своєрідна форма реклами, повторного залучення людей, 

гостей і їх знайомих, що також має на меті просування туристичного 

продукту на ринку для підвищення прибутковості турбізнесу. 

Добре зорганізована анімаційна робота, зокрема, дитяча анімація - 

це критерій успішності рекреаційно-туристської діяльності і вирішальна 

умова нормального функціонування туристичного підприємства. 

Правильно організована анімація не залишає гостя без належної уваги, а 

значить, він постійно зайнятий тим видом дозвілля, що доставляє йому 

задоволення, викликає позитивні емоції, формує прекрасний настрій і 

збуджує бажання повертатися до таких емоцій знову. 

Фестивальний туризм (тематичний туризм, подієвий туризм) — 

різновид туризму, основна мета якого присвячена якій-небудь події. 

Унікальні тури, що поєднують в собі традиційний відпочинок та участь в 

найбільш видовищних заходах планети, поступово завойовують все 

більшу популярність. Дитячій аудиторії завжди цікаво брати участь в 

таких заходах, мати якісь певні образи і коли на них захопливодивляться 

люди. Мета дослідження: вивчення особливостей дитячої анімації у 

фестивальних турах. 

Глобальне зростання і розвиток туризму в усьому світі має 

великий вплив на зміст і організацію професійного туристської освіти. 

За оцінками фахівців, в даний час включення анімаційних програм 

культурно-пізнавального, спортивно-туристського, розважального 

характеру у зміст туристських маршрутів і поїздок, в роботу готелів 

підвищує їхній престиж і затребуваність на ринку туристських послуг. 

Мета туранімації це задоволеність  туриста  відпочинком, його 

гарний настрій, позитивні  враження, відновлення моральних і 

фізичних сил, тобто реалізація найважливіших рекреаційних функцій. 

Булигіна І.І визначає наступні функції туристської анімації, що 

у своїй більшості можна віднести і до дитячої анімації: • адаптаційна 

функція; • компенсаційна функція; • стабілізуюча функція; • оздоровча 
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функція; • інформаційна функція; • освітня функція; • вдосконалююча 

функція; • рекламна функція. 

Значення дитячої туранімації полягає у: 

1) підвищенні якості, розмаїтості і привабливості турпродукта;  

2) збільшенні кількості постійних клієнтів і попиту на 

турпродукт;  

3) збільшенні навантаження на матеріальну базу 

турпідприємства й підвищення ефективності її використання;  

4) зростанні прибутковості й рентабельності туристської 

діяльності в цілому.  

Фактори розвитку дитячої анімації: 

1. Посилення конкуренції на ринку туристичних послуг; 

2. Збільшення кількості закладів розважального 

характеру; 

3. Збільшення інвестиційних вкладень в туристичну 

галузь; 

4. Підвищення вимог туристів до організації дитячого 

відпочинку; 

5. Посилення зацікавлення дітей розважальною 

діяльністю у туристичних поїздках. 

Добре зорганізована анімаційна робота – це критерій успішності 

рекреаційно-туристської діяльності і вирішальна умова нормального 

функціонування туристичного підприємства. Правильно організована 

анімація не залишає гостя без належної уваги, а значить, він постійно 

зайнятий тим видом дозвілля, що доставляє йому задоволення, 

викликає позитивні емоції, формує прекрасний настрій і збуджує 

бажання повертатися до таких емоцій знову, а отже, й повернутися у 

готель. Вважаю, що дитячі фестивальні тури – це перспективна 

діяльність, де можна залучити велику кількість дітей, але головне, щоб 

це все було добре організовано. 

З особистого досвіду можу впевнено сказати, що дитяча 

анімація дійсно займає важливе місце в турпоїздках. Діти та й дорослі 

також, більше люблять, якщо їх розважають, якщо їм приділяють 

увагу, а не просто пасивне проведення часу. Від того чи присутні якісь 

ігри, конкурси чи навіть просто розмови з туристами залежить ваша 

репутація, репутація вашої фірми. 

Отже, дитяча анімація у туристичних поїздках, зокрема у 

фестивальних турах відіграє важливу роль. Фестивальний туризм є 

перспективним видом туристичної галузі з невичерпним ресурсним 

потенціалом, а програми фестивалів є насиченими, оригінальними та 

цікавими. 
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В. Чорна 

 

Науковий керівник – к. екон. н., доц. Г. Я. Ільницька-Гикавчук 

 

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ІСПАНІЇ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Туризм – це складне соціально-економічне та політичне явище, 

що значною мірою впливає на світоустрій. В останні десятиліття саме 

туризм став однією з провідних і популярних галузей світового 

господарства. 

Метою статті є виявлення основних особливостей туризму 

Іспанії, так як її досвід може стати корисним для України. Україна має 

багатий туристично-рекреаційний потенціал, що за умови 

поміркованого використання може стати основою формування 

конкурентоспроможного продукту на світовому ринку. 

Дослідження особливостей туристичної діяльності Іспанії є 

актуальним, оскільки країна тривалий час входить до світової п‘ятірки 

країн за кількістю туристичних прибуттів та отриманого доходу від 

туристичної діяльності, туристична галузь беззаперечно є важливим 

об'єктом державного управління, адже саме туризм використовується 

як механізм стимулювання національного розвитку країни. Так, в 2017 

році до Іспанії прибуло 81,8 млн. туристів, а доходи від туризму 

становили 68 млрд. дол. США.[2] 

Іспанія – країна-мозаїка, яка пропонує туристам різні види 

турів: від пляжно-курортного, екскурсійного, розважального, 

гірськолижного, культурно-розважального до релігійного.[1] 

Туристи вибирають Іспанію, як відомий туристичний центр, 

оскільки наявний комфорт готелів, бездоганний сервіс, гостинність та 

турбота – головні чинники, які переважають під час вибору країни 

відпочинку[4]. 

Чинниками успіху туристичного бізнесу Іспанії є: 

 відносно низькі ціни на туристичний продукт; 

 добре розвинута інфраструктура країни (готельна 

база, мережа повітряного транспорту, що включає 152 аеропорти та 

декілька приватних авіакомпаній, мережа морських портів); 

 вигідне географічне розташування та природно-

кліматичні умови, яке сприяє її відвідуванню цілий рік; 

 державна підтримка туристичної сфери; 

 значні обсяги державного фінансування просування 

національного туристичного продукту; 
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 низький податок на додану вартість, а потенційних 

інвесторів на певний період звільняють від податків на землю. 

Проте найважливішим чинником успіху є державна туристична 

політика, завдяки чому туристична індустрія Іспанії є об‘єктом 

постійного активного державного регулювання вже впродовж багатьох 

років.  В Іспанії питання туризму координує Державний секретаріат з 

питань торгівлі, туризму та малого бізнесу, підлеглий Міністерству 

економіки. Іспанський інститут туризму - ―Turespaca‖ займається 

залученням іноземних туристів, здійснюючи рекламну діяльність та 

повністю фінансується з державного бюджету.[3] Як результат, Іспанія 

посідає перше місце в світі за обсягом річного бюджету для 

проведення політики просування національного туристичного 

продукту за кордоном, 70% якого надається урядом країни.  

Таким чином, закордонний досвід організації туризму в Іспанії є 

позитивним та прийнятним для використання в процесі формування 

іміджу України як популярної на міжнародному ринку туристичної 

дестинації. У 2017 році Україну відвідали майже 15 млн туристів, 

після дворазового падіння показника у 2014 році [5]. 

Для України важливим було б перейняти досвід Іспанії, особливо 

з питань державного регулювання туризму. Тому доцільно розширити 

повноваження місцевих органів влади в сфері туризму, а також 

посилити їх роль у плануванні, фінансуванні та організації надання 

рекреаційних послуг. На нашу думку, важливо було б створити 

організацію, яка б відповідала за рекламу, маркетингову політику  і 

просування туристичного продукту, реформувати фінансову та 

податкову політику щодо діяльності туристичних підприємств, що дасть 

змогу підвищити темпи розвитку туристичної галузі.  

 

А. Шевчук 

 

Науковий керівник – ст. викл. О. В. Недзвецька  

 

ОСОБЛИВІСТЬ АНІМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ В ТУРИЗМІ ДЛЯ 

КАТЕГОРІЇ НЕПОВНОСПРАВНИХ ЛЮДЕЙ 

 

В сучасних умовах розвитку суспільства туризм, як вид 

діяльності спрямований на задоволення потреб людей в пізнанні 

навколишнього середовища, культури, традицій, духовних і релігійних 

особливостей різних країн та їх народів, здійснення відпочинку, 

оздоровлення та спортивних заходів.  
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Інвалідність – явище соціальне, уникнути якого не може жодне 

суспільство, і тому кожна держава, відповідно до свого рівня розвитку 

та можливостей, формує соціальну та економічну політику, щодо 

людей з обмеженими можливостями. В нашій державі з'явилась  нова 

категорія осіб з інвалідністю − учасники та постраждалі внаслідок 

АТО. Анімація − вид реабілітації та соціалізаціїї, що може реально 

допомогти відновитись.  

Актуальність теми обумовлена тим, що туристична анімація 

сприяє соціальній адаптації населення, а для людей з обмеженими  

можливостями є порівняно новим напрямом життєвих можливостей. 

«Одним з основних пріоритетних напрямів державної політики в галузі  

туризму є забезпечення доступності туризму та екскурсійних 

відвідувань для людей з обмеженими можливостями шляхом 

запровадження пільг стосовно цієї категорії осіб»- зазначається в Законі 

України «Про туризм». Досліджували туризм для неповносправних осіб 

О. Анікєєва, А. Войтовська, О. Волошинський, В. Горбацьо, В. 

Квартальнов, В. Монастирський. Мета роботи: вивчення анімаційної 

послуги в туризмі для осіб з обмеженою діяльністю. 

Анімація у роботі із категорією неповносправних людей 

найефективніше використовується в клубах, творчих гуртках, групах 

взаємопідтримки, і дозволяє зробити життя людини духовно 

змістовнішим, більш багатогранним, забезпечити доступ до культури і 

різноманітних форм творчої діяльності, подолати соціально-культурне 

відчуження та відчуття власної неспроможності.  

Можна виокремити наступні види діяльності для людей з 

обмеженими функціональними можливостями під час відпочинку в 

туристичних чи готельних комплексах: 

1. діяльність, пов'язана з певним фізичним навантаженням 
(заняття фізичною культурою, прогулянки, туризм); 

2. аматорські заняття - рибний лов, збір грибів і ягід тощо; 
3. залучення до світу мистецтва, творчість у сфері мистецтва; 
4. інтелектуальна діяльність (читання, самоосвіта); 
5. спілкування за інтересами за вільним вибором; 
6. розваги, що носять або активний, або пасивний характер 

(гра, танці, видовища); 

7.  подорожі й екскурсії заради задоволення. 

Внаслідок розвитку рекреаційної анімації, в туристичних та 

готельних комплексах удосконалюється соціально-культурне 

обслуговування, що включає дозвіллєві програми, спрямовані на 

відпочинок та розваги; культурно-мистецькі проекти (від відвідування 
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фестивалів, карнавалів, театралізованих дійств та національних свят до 

активної участі ), спортивні змагання. 

Важливим показником ефективності анімаційної діяльності 

можна назвати ступінь просування неповносправної особи, його 

особистості від пасивного стану до активного, формування активного 

способу життя й відношення до неї через творчість, трансформацію 

пасивних видів дозвілля в інтерактивні, творчі форми. У такий спосіб 

розвиток інфраструктури дозвілля рекреаційно – туристичних установ 

доцільно орієнтувати на задоволення потреб різних груп людей з 

обмеженою діяльністю у різних видах анімаційної діяльності. 

Потрібно уможливити відвідування культурно-видовищних і 

спортивних заходів, залучити до споживання культурних цінностей, 

створити умови для активних занять дозвіллєво-розважальними 

видами діяльності у туристичному комплексі. 

Пісочна анімація – одна з найпродуктивніших арт-

терапевтичних корекційних методик для людей з обмеженими 

можливостями. Символи і образи, що виникають під час ігор на піску 

глибоко діагностичні і дозволяють спеціалісту вибудувати 

індивідуальну програму корекції. Метод пісочної анімації доцільно 

використовувати в туризмі у формі ігор, різноманітних творчих 

конкурсів, де перемагає дружба. 

Отже: − туристична анімаційна діяльність є ефективним 

засобом реабілітації, сприяє інтеграції неповносправних в соціально-

культурне середовище; − соціально-культурне середовище в туризмі 

дає особі з інвалідністю можливість реалізувати свій творчий 

потенціал, отримати нові яскраві емоції, знайти цікаву справу і друзів, 

отримати нові знання; − організація змістовного дозвілля в туризмі 

засобами анімації сприяє розкриттю творчого потенціалу, відновленню 

втрачених здібностей. 

 

М. Шияк  

 

Науковий керівник − к. біолог. н., доц. Н. Є. Паньків  

 

РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Управління персоналом − це цілеспрямована діяльність керівного 

складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової політики і 

методів управління людськими ресурсами. Людський чинник часто є 
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продуктивнішим за фінансовий і матеріальний. Управління персоналом 

має велике значення для усіх організацій. Недооцінка значення 

активізації та розвитку людських ресурсів, посилення мотивації 

призводить до зниження обсягів виробництва, зниження продуктивності 

праці, знецінення людського капіталу. Тому, важливого значення 

набуває розробка загальної стратегії розвитку людських ресурсів і 

організація роботи з персоналом.  

Специфіка людських ресурсів виражається в тому, що, по-перше, 

люди наділенні інтелектом, їх реакція на управління є емоційною, 

продуманою, а не механічною, а це означає, що процес взаємовідносин є 

двостороннім; по-друге, люди постійно вдосконалюються і 

розвиваються; по-третє, відносини ґрунтуються на довготерміновій 

основі, оскільки трудове життя може продовжуватися протягом 30-50 

років; люди приходять в організацію усвідомлено, з цілями і мотивами. 

Ефективне управління персоналом дасть змогу підвищити рівень 

розвитку та менеджменту підприємств, а топ-менеджерам та експертам 

виявити найефективніші управлінські інструменти, визначити місце 

підприємства за рівнем ефективності. Можливо визначати інтегральні 

показники розвитку персоналу за їх складовими, встановивши доцільну 

кількість та якісне представлення показників щодо об‘єктивного 

оцінювання рівня розвитку персоналу, а також якості управління ним. 

На наступному етапі досліджень доцільно пов‘язати рівень розвитку, 

якість, управління персоналом з операційною та соціально-економічною 

ефективністю діяльності за допомогою конкретних показників. 

Загалом, за результатами досліджень обґрунтовано зміну 

сучасних умов діяльності працівників, здійснено порівняння управління 

персоналом на засадах непрофесійного керування та управління 

персоналом на засадах професіоналізму. Також, узагальнено окремі 

стратегії та напрямки ефективного управління талановитими 

працівниками організації. 

О. Шиян 

 

Науковий керівник – ст. викл. О. В. Недзвецька  

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ГОСТИННОСТІ В ТУРИЗМІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З 

НАБУТОЮ ОБМЕЖЕНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Україна належить до групи країн, де туристичний бізнес 

перебуває в стадії розвитку, готельна індустрія лише частково 

відповідає світовим стандартам, процеси, що відбуваються, 
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зумовлюють необхідність підвищення соціально-економічної 

ефективності, впровадження технологій гостинності.  

Слід зазначити, що поняття туризму і гостинності не можна 

розглядати окремо: це два взаємопов'язаних терміну. Туристи є 

потенційними споживачами, що мають різноманітні бажання і 

потреби, що залежать від цілей їх подорожей. Із розвитком суспільства 

зростає інтерес до питання інвалідності. Все частіше говорять про 

права й потреби людей з різними вадами. Особливо рішуче 

підкреслюється, що вони володіють тими ж правами, що й інші 

громадяни, і, отже, мають право на відпочинок, туризм і рекреацію. 

Туризм для сліпих, туризм для глухонімих, туризм для людей з 

обмеженими можливостями, інвалідний туризм, реабілітаційний туризм, 

корекційно-освітній туризм, доступний туризм − це різновид туризму, 

спрямований на задоволення рекреаційних потреб осіб з обмеженими 

можливостями. Туризм для осіб із інвалідністю − поняття досить 

широке, що поєднує в собі різні види туризму. Інклюзивний туризм 

включає наявність спеціальних зручностей, створених для інвалідів на 

пляжах, в готелях і транспорті, особливо важливо для інвалідів на 

візках, відпочивати, їздити на екскурсії, нарівні зі здоровими людьми. 

Окремі аспекти туризму для людей з інвалідністю були 

предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема, 

О. Анікеєвої, А. Ахметшина, А. Бавельського, А. Бастрикіної, 

А. Волошинського, В. Горбацьо, Я. Грибальського, Е. Лиханос, 

Т. Скальської, М. Сварника, О. Топалової. 

Туризм для інвалідів є необхідним видом відпочинку у кожній 

країні. Завданням цивілізованого громадянського суспільства є 

інтеграція цієї верстви населення в загальну громаду. Отож, підготовка 

технічної інфраструктури та працівників туристичних фірм, готелів, 

ресторанів, турбаз тощо до прийому такої категорії споживачів є 

актуальною. Організація туристичної подорожі для неповносправних 

людей потребує ретельної підготовки.  

Еволюція відношення суспільства до інвалідів помітна. Від 

безпорадної жалості і бажання не помічати проблем до прагнення, 

зробити так, щоб люди, обділені здоров'ям, відчували себе на рівних зі 

всіма іншими. Філологи публікують статті, що закликають 

відмовитися від слова «інвалід» і вживати словосполучення «люди з 

обмеженими можливостями». 

Зокрема, необхідно зауважити, що під терміном ―люди з 

обмеженими життєвими можливостями‖ маються на увазі не лише 

особи, які мають інвалідність, але й особи, які не мають інвалідності, 

але у них є ті чи інші відхилення, що знижують їх функціональні 
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можливості. В залежності від фізичного стану людей з обмеженими 

фізичними можливостями споживачів туристського продукту 

поділяють на 2 категорії: 1 категорія − туристи з обмеженими 

можливостями пересування (в тому числі, інваліди-колясочники); 2 

категорія − туристи з обмеженими можливостями сприйняття 

навколишнього світу (погано бачать, незрячі, глухі). 

Тому, при формуванні, просуванні і реалізації туристського 

продукту туристичні організації та індивідуальні підприємці повинні: - 

враховувати інтереси туристів з обмеженими фізичними 

можливостями; - максимально забезпечити їх різноманітними видами 

туристичних послуг (бажано — з оздоровчими і спортивними цілями, з 

пасивним відпочинком у рекреаційних центрах, короткочасним 

приміським відпочинком, рибалкою); - при проектуванні та реалізації 

туристичних послуг для туристів з обмеженими фізичними 

можливостями перевагу доцільно віддавати районам зі сприятливими 

кліматичними і природними умовами (з усіх видів уникати 

ландшафтів, таких як гірські райони, райони з несприятливими або 

небезпечними для цих груп туристів кліматичними умовами); - 

обов‘язковою умовою при організації подорожей є транспортна 

доступність об‘єктів туристичної індустрії. 

Отже: туризм є унікальним явищем для реабілітації людей із 

обмеженими можливостями; - туристична відпочинкова діяльність дає 

можливість повноцінної соціалізації;-туристична розвиваюча 

діяльність включає в себе пізнавальний процес. Інколи людина з 

обмеженими можливостями своїм прикладом може надихнути здорову 

людину до кращого сприйняття життя.  

 

Є. Шоп’як 

 

Науковий керівник – к. екон. н., доц. І. С. Дулин 

 

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ В ОСНОВНИХ 

ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРАХ ЄВРОПИ 

 

Мета дослідження: дослідження чинників, які мають вплив на 

розвиток туризму у Європі. 

На нашу думку обрана тематика є актуальною, важливо 

дослідити, який чинник приваблює туристів у той чи інший центр та 

створити рейтинг найрозвиненіших туристичних центрів Європи. 

Масштаб Європи, кількість держав, природні і кліматичні 

пояси, різноманітний рельєф цієї частини світу, стародавня 
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архітектура, пам'ятки давніх культур, безліч ВНЗ, дозволяє розвивати 

різні види туризму (діловий, науковий, спортивний, освітній).  

Фактори, що впливають на туризм: фізико-географічні, 

економіко-географічні та культурні. 

Фізико-географічні чинники: характер природних умов має 

великий вплив на вибір потенційними туристами маршруту або району 

подорожі. Туристи беруть до уваги кліматичні і ландшафтні 

особливості, багатство і унікальності рослинного і тваринного світу, 

природні можливості для активного відпочинку. 

До економіко-географічних чинників, що впливає на розвиток 

туризму в Європі можна віднести наступні положення: економіко-

географічне положення приймаючої країни (положення по 

відношенню до туристичних ринків, транзитні можливості), 

економічний рівень приймаючої країни та країн, які є для неї 

основними постачальниками туристів, наявність достатньої кількості 

кваліфікованих кадрів для організації прийому закордонних туристів, 

конкретний для даної території рівень цін на рекреаційні ресурси, 

послуги засобів розміщення, транспорту, громадського харчування, 

рівень розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв'язків даного 

району. 

Історико-культурні фактори. Історико-культурна спадщина для 

туризму має особливо велике значення. Природа та історико-культурні 

цінності визначають туристську специфіку країни і району. 

Критерії за якими ми можемо вважати туристичні центри 

найрозвиненішими у Європі: кількість іноземних туристів, кількість 

витрат туристів, міжнародні аеропорти за величиною обслуговуваного 

міжнародного пасажирського потоку, кількість ресторанів,кількість 

міжнародних зустрічей асоціацій.  

Ці критерії характеризують наступні рейтинги: рейтинг 

глобальних туристичних міст (Global Destination Cities Index), 

створений Mastercard на основі прогнозів кількості іноземних туристів 

та їхніх витрат; рейтинг туристичних міст (City Destination Ranking), 

створений дослідницьким агентством Euromonitor International на 

основі кількості візитів іноземних туристів;рейтинг міст, створений 

Міжнародною асоціацією конгресів і конвенцій (ICCA) на основі 

кількості міжнародних зустрічей асоціацій; класифікація міст на основі 

рейтингу міжнародних аеропортів за величиною обслуговуваного 

міжнародного пасажирського потоку, розрахована на основі щорічних 

даних, зібраних Airports Council International; рейтинг міст залежно від 

кількості ресторанів, які каталогізовані в The Michelin Guide Selection; 
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класифікація міст на основі рейтингу найбільш відвідуваних музеїв, 

мистецтва, розроблена “The Art Newspaper ”. 

Проаналізувавши рейтинги туристичних міст сформуємо  

узагальнений рейтинг ТОП-10 міст:1.Лондон; 2.Париж; 3.Барселона; 4. 

Стамбул; 5. Рим; 6. Амстердам; 7.Мілан; 8. Прага; 9. Мадрид; 

10.Відень. 

Висновок. У проведеному дослідженні чинників, які мають 

вплив на розвиток туризму у Європі, і виявлення критеріїв за якими ми 

можемо вважати туристичні центри найрозвиненішими у Європі 

можна стверджувати, що туризм в Європі пройшов у своєму розвитку 

довгий шлях і сьогодні є однією з найбільш успішно розвиваються 

галузей світового господарства. Як і будь-яка інша сфера 

господарської діяльності, індустрія туризму в Європі є дуже складною 

системою, ступінь розвитку якої залежить від ступеня розвитку 

економіки країни в цілому. В даний час на промислово розвинені 

країни Європи припадає 60% всіх прибуттів іноземних туристів і 70 - 

75% чинених у світі поїздок. При цьому на частку країн, що входять в 

ЄС припадає близько 40% прибуттів туристів і валютних надходжень, 

тому найрозвиненіші туристичні центри знаходяться в країнах лідерах 

ЄС за розвитком економіки, інфраструктури, готельно-ресторанної 

сфери. 

 

О. Шпак 

 

Науковий керівник – к. екон. н., асист. О. Р. Роїк  

 

РОЛЬ ПОЗИЦІЮВАННЯ В ТУРИЗМІ 

 

Зростаючий науковий і практичний інтерес до проблематики 

регіонального маркетингу на рубежі ХХ–ХХІ століть обумовлений 

динамічними соціально-економічними, політичними, культурними, 

національно-етнічними процесами, що відбуваються в сучасній 

Україні, які характеризуються яскраво вираженою територіальною 

специфікою. Серед таких тенденцій – інтеграційні й глобалізаційні 

тренди, що охоплюють усі сфери суспільного життя держави, 

актуалізують необхідність пошуку компромісів між місцевими, 

регіональними, національними та міжнародними інтересами і 

узгодження індивідуальних та колективних стратегій суб‘єктів 

соціально-економічних відносин на різних рівнях. Крім того, це 

внутрішньо-національні тенденції демократизації суспільства, що 

супроводжуються розвитком інститутів громадської участі, 
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перенесенням акцентів управління з державного на регіональний 

рівень. 

Поняття «позиціювання» з‘явилося в маркетингу в 1972 р. 

завдяки працям американських маркетологів Елла Райса і Джека 

Траута. Джек Траут характеризує свою працю «Позиціонування. Битва 

за впізнаваність», що стала вже класи потенційного покупця, розробка 

такого іміджу товару, щоб він зайняв у свідомості покупця гідне місце, 

відмінне від положення товарів-конкурентів». Основний принцип 

позиціонування, на їхню думку, полягає не в тому, щоб створювати 

щось нове і відмінне від інших, а в маніпулюванні тим, що вже живе в 

уявленнях споживачів, використанні вже наявних зв‘язків.  

Позиціонування було модним виразом у рекламних і 

маркетингових колах 1970-х років, і слово «позиціювання» 

характеризувало розвиток реклами. Тобто, по суті, спочатку 

позиціонування використовували як інструмент підвищення 

ефективності реклами або процес виявлення конкурентних переваг 

продукції компанії та їх подальшого використання в рекламних акціях 

й інших аспектах просування. Після 15 років переважання теорії 

позиціонування Елла Райса і Джека Траута з‘явилося досить багато 

праць, присвячених поняттю «позиціювання». Однак, незважаючи на 

численні публікації (тільки в США за 30 останніх років на тему 

позиціонування було опубліковано понад сотню серйозних праць), 

серед практиків і теоретиків маркетингу досі немає єдиної думки, що 

таке позиціонування. Це підтверджує характеристика сучасного стану 

осмислення терміна, дана П. Бейнсфейром: «Позиціювання – це слово, 

яке використовують усі, але мало хто розуміє».  

Розглянувши подані в сучасній теорії трактування поняття 

«позиціювання», автор виділив три його базові складові: позиціювання 

як сукупність дій; позиціонування як концепція; позиціювання як 

стратегія.  

Позиція товару являє собою думку споживачів по 

найважливішим параметрам (споживчими властивостями) і 

характеризується місцем, займаним їм у умах споживачів по 

відношенню до товару конкурента. Позиція товару, як правило, 

визначається на основі кількісно вимірюваних параметрів, тобто 

попитом на товар і часток, займаної їм на конкретному ринку». 

Джек Траут у своїй праці «Позиціювання: битва за 

впізнаваність» визначає ідею теорії позиціонування як необхідність 

знаходження незайнятої ділянку у певній області чи категорії та 

надійно зайняти у ній своє місце. До того ж чітко структурувати кожен 

бренд чи товар, тобто для окремого бренду – окрема ніша. 
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В умовах жорсткої конкуренції на ринку виживають ті 

підприємства, які правильно оцінили свої можливості при 

позиціонуванні товару. У маркетингу виділяють поняття: 

«позиціювання товару» і «позиція товару». 

Позиціювання товару являє собою забезпечення його 

конкурентоспроможного становища на ринку, яке знайшло б 

відображення в ієрархії цінностей, створеною у свідомості 

потенційних покупців. 

Позиція товару являє собою думку споживачів по 

найважливішим параметрам (споживчими властивостями) і 

характеризується місцем, займаним їм у умах споживачів по 

відношенню до товару конкурента. Позиція товару, як правило, 

визначається на основі кількісно вимірюваних параметрів, тобто 

попитом на товар і часток, займаної їм на конкретному ринку. 

Підвівши підсумок, можна сказати, що позиціювання – це 

маркетингова стратегія на створення міцної зв‘язку вашого бренду 

(товару або компанії) з певними асоціаціями, а краще – вигодами. При 

цьому важливо, щоб ніяка інша компанія більше не претендувала саме 

на цю вигоду. Ви повинні бути унікальні, єдині у своєму роді.  

 

О. Шубеляк 

 

Науковий керівник – к. геогр. н., асист. М. І. Сеньків 

 

МОДЕЛЬ ДОСТУПНОГО ТУРИЗМУ ДЛЯ ВСІХ НА ПРИКЛАДІ 

ЛІОНА 

 

Туристична діяльність повинна бути організована таким чином, 

щоб люди, які бажають брати в ній участь, могли б робити це вільно з 

точки зору комфорту та гідності. Метою даної статті є аналіз моделі 

доступного туризму для всіх на прикладі міста Ліон у Франції. Ліон – 

великий діловий центр Франції. У 1998 р. історична стара частина 

міста була внесена до переліку світової спадщини ЮНЕСКО [3]. У 

2018 р. Європейська Комісія визнала Ліон найдоступнішим містом у 

ЄС. Місто було нагороджено за його всеохоплюючу та універсальну 

доступність, зокрема, і в туризмі [5]. Розглянемо доступний туризм для 

Ліона на прикладах. 

Туристична інформація. Веб-сайт міста має спеціальну сторінку 

для людей з інвалідністю, що надає всю корисну інформацію про 

доступність та інші питання про місто. Міський журнал доступний в 
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брайлівських магазинах і в аудіо-форматі. Додаток для громадського 

транспорту дозволяє подорожувати і вибрати доступний маршрут [2]. 

Проживання і харчування. В Ліоні є спеціальні готелі, в яких є 

номери для людей з інвалідністю. Такі готелі обладнані пандусами, 

спеціальними ліфтами тощо. Номери мають просту схему з достатнім 

простором для інвалідного візка біля ліжка на будь-якій стороні. Це 

такі готелі як, наприклад, Budget Friendly, Boutique Style Wheelchair, 

Central Lyon Wheelchair [1]. Ресторани (наприклад, Le Pailleron, 

Restaurant del`Angle) в Ліоні мають спеціально обладнаний вхід, є 

достатньо місця для інвалідних колясок, в деяких ресторанах є 

спеціально обладнані туалетні кімнати [1, 4]. 

Транспорт. Трамваї в Ліоні обладнані підлогою 35 см від землі, 

є висувні рампи на кожні двері, візуальні та звукові повідомлення. 

Платформи трамвайних станцій оснащені тактильною плиткою. 46 

ліній обладнані автобусами Agora з низькими підлогами. Тролейбуси 

Cristalis обладнані електричними рампами, є центральний коридор 

шириною до 86 см. Всі станції метро, за винятком Круа-Паке, мають 

ліфти. Потяги серії D мають висувні пороги для заповнення простору 

між платформою та метрополітеном. Також є звуковий сигнал, що 

супроводжується зовнішнім світловим сигналом на кожній з дверей, 

запобігає закриттю дверей [2]. 

Культурні об’єкти. Ліон запустив амбітну програму, 

спрямовану на підвищення доступності своїх культурних закладів 

Більшість музеїв Ліона доступні. Наприклад, l‘Amitié des Déficients 

Visuels de Lyon пропонує щороку культурний сезон «Музей під 

рукою». З досвідом десяти років «Музей на кінчиках пальців» є 

результатом роботи команди, підготовки до візитіввідповідних 

закладів культури: вибір предметів до дотику, дизайн рельєфних 

малюнків, адаптація картелів,вибір виступу з аудіо-описом або без 

нього в консультації з державними органами, для театру та музики [2]. 

Театр Célestins організовує тактильні візити постановок та зустрічі з 

акторами, щоб дати можливість людям з візуальним порушення 

отримати краще уявлення про те, як працює театр. Також 

пропонується інвалідна коляска, і допоміжні пристрої для 

прослуховування, є диференційована цінова політика для відвідувачів 

театру з інвалідністю [6]. 

Туристичні фірми. Вehandi – спеціалізоване туристичне 

агентство для людей з обмеженими можливостями (сенсорними, 

психічними, моторними). Організовує подорожі з широким спектром 

послуг, щоб зробити їх доступними для всіх [1]. 
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Міський простір. Широкий спектр заходів, візитів, шоу для 

людей з інвалідністю забезпечують ширший доступ до культури. 

Місто Ліон обладнало шість бібліотек (Part-Dieu, 4, 5, 7, Jean Macé, 8th 

Bachut і 9th La Duchère) в комп‘ютерні станції, адаптовані для людей з 

вадами зору [6]. 

 

М. Шуляр 

 

Науковий керівник –  к. геогр. н., доц. Н. В. Чорненька 

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЙ «ЗЕЛЕНИХ ШЛЯХІВ» У 

ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Туристична привабливість територій визначається кількістю 

природних, культурних та історичних ресурсів, географічним 

розташуванням, рівнем розвитку інфраструктури, що залежить від 

наявності інвестицій, рекреаційних та туристичних ресурсів, а також 

екологічного стану регіонy. 

Відмінна риса нинішніх ринкових відносин полягає в тім, що на 

наших очах територія перетворюється в мету і засіб конкурентної 

боротьби. У нас багато територій, в межах яких або природа, або 

історія подбали про їхню унікальність і привабливість. Туристичні 

підприємства повинні тільки відшукати їх, сформувавши сприятливий 

набір вражень, переконавши себе й навколишній світ у неповторній і 

знаковій атракції цієї території.  

Регіональні туристичні форуми, провідні громадські організації 

України у сфері туризму доводять, що найперспективніший напрям 

розвитку туризму в регіонах — створення мережі "зелених шляхів"  

У країнах Європи під "зеленим шляхом" розуміють 

немоторизований туризм, який кличе до життя різні види туризму: 

піший, водний, велосипедний, кінний. Такий туризм забезпечує 

можливість комплексного розвитку території. А секрети такої гармонії 

прості, — на цьому шляху можуть діяти різні заклади розміщення 

туристів: готелі, кемпінги, агросадиби. І різні варіанти організації 

харчування — від страв національної, місцевої кухні — до звичайного. 

Один "зелений шлях" може охоплювати різні туристичні маршрути. 

Якщо певна територія має неповторні особливості, наприклад 

кулінарні, славиться виробами народних майстрів, виробляє власні 

сувеніри тощо, то чому ж їх не виносити в окремий туристичний 

маршрут? 
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Отож "зелені шляхи" активізують розвиток малого і середнього 

бізнесу, зайнятість населення, сприяють зростанню його доходів, 

наповнення місцевих бюджетів. 

Очевидно, "зелені шляхи" створюють на територіях природно-

заповідного фонду або довкола них, у лісових угіддях або просто на 

мальовничих ландшафтах, доступних для туристів. Авжеж, вони 

охоплюють території із самобутньою культурою і немислимі без 

гостинних місцевих мешканців, які хочуть приймати туристів. 

Такий туризм активно використовується для туристичних 

подорожей орнітологічного характеру по річках, озерах, для 

прогулянок лісом, відвідання місць гніздування птахів. 

Може "зелений шлях" бути пов'язаний із виноробством. 

Туристи можуть бачити виноградники, побувати у винних підвалах і 

ознайомитися з процесом виготовлення вина, відвідати музеї вина та 

дегустувати різні сорти вин. 

Організація таких видів туризму стимулює місцеві громади до 

створення відповідної інфраструктури. А це — десятки готелів і 

ресторанів, чимало пунктів прокату велосипедів та човнів. 

Доповнюють туристичний потенціал території різні музеї й галереї, 

парки розваг тощо. 

В Україні потенційних територій для створення "зелених 

шляхів" близько сотні. Один із них — "Ровером по Гарду" — пролягає 

вздовж русла річки Південний Буг у Миколаївській області і 

включатиме скелелазіння, велотуризм, рафтинг та інші види активного 

туризму. Інший "зелений шлях" створюють у Києво-Святошинському 

районі — з водним туризмом на річці Ірпінь, різними методами 

оздоровлення тощо. Ще один шлях відкривається на Рівненщині. Його 

головною родзинкою є бортництво — стародавній і автентичний 

спосіб добування меду. З цим заняттям пов'язаний цілий пласт 

культури українців. А на Тернопіллі перспективними насамперед є два 

"зелених шляхи" — у діючих Національних природних парках 

"Кременецькі гори" та "Дністровський каньйон". У першому вже тепер 

розвиваються велотуризм (промарковані близько 200 км чотирьох 

веломаршрутів) та піші мандрівки горами. А водні сплави на човнах і 

катамаранах по Дністру давно стали туристичним брендом 

Тернопілля. Як бачимо, Україна має величезний природний потенціал 

для екологічних видів туризму так званими "зеленими шляхами". 

Туристичні підприємства повинні активно працювати в цьому 

напрямку, оскільки такі шляхи дають можливість створити для різних 

груп користувачів різні послуги. Чим більше їх, тим більше шансів, що 

людина скористається такою пропозицією відпочинку, дозвілля і 
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розваг. Але для того, щоб мережа "зелених шляхів" була створена, 

приваблювала туристів і приносила відчутні доходи як у бюджети, так 

і туристичним підприємствам, вона має стати органічно частиною 

туризму в державі та регіонах. 

 

М. Щепітка 

 

Науковий керівник – к. геогр. н, доц. Л. В. Теодорович  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИМІСЬКИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ 

МІСТА ЛЬВОВА 

 

В умовах зростання техногенного навантаження збільшується 

потреба у відновленні психічного та фізичного здоров‘я населення, 

що, призводить до підвищення попиту на рекреаційні послуги. Для 

забезпечення різноманітних рекреаційних потреб створюються 

різнопрофільні комплекси відпочинку. Комплекси відпочинку 

включають різноманітні типи підприємств: база/будинок відпочинку, 

пансіонат, дитяча дача, дитячий/молодіжний табір, санаторій-

пансіонат, курортний готель. Важливу роль у забезпеченні 

рекреаційної діяльності населення відіграють приміські рекреаційні 

комплекси, які знаходяться неподалік урбанізованих центрів. Вони 

важливі для місцевого міського населення в якості закладів для 

короткочасної (щотижневої) рекреації, а для гостей з інших регіонів – 

як зручні (в плані розташування поблизу міст і, як порівняно дешевші, 

ніж міські заклади розміщення). Саме тому обрана тематика 

досліджень є актуальною. Приміські рекреаційні комплекси 

створюються на ділянках природного середовища, чи в межах 

секторів, сформованих засобами ландшафтного дизайну, що 

забезпечують у межах обмеженого простору належні умови 

відпочинку. Одним із унікальних місць, де поєднуються високі 

характеристики природних рекреаційних ресурсів та велика кількість 

закладів розміщення є Львівcька приміська зона. В межах даного 

дослідження було розглянуто південну частину приміської зони 

Львова (Пустомитівський район). Тут знаходиться значна кількість 

комплексів відпочинку: «Бухта вікінгів», «Галицька Корона», «Сяня», 

«Наварія Нова», «Палада» та ін. Для визначення перспектив діяльності 

закладів був проведений аналіз їхнього номерного фонду (Табл. 1), 

навколишньої території та асортименту послуг (Табл. 2) цих закладів. 

Найбільшу кількість номерів категорій «Економ», «Стандарт» 

та «Люкс» а також найвищі ціни на проживання у відпочинковому 
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комплексі «Бухта вікінгів» ( всіх номерів – 47), а найнижчі ціни на 

готельні номери і послуги має ресторанно-відпочинковий комплекс 

«Сяня». 

Таблиця 1. 

Номерний фонд приміських рекреаційних комплексів м. Львова 

Назва 

рекреаційного 

закладу 

Кількість номерів категорії, ціна (грн.) 
Усього 

 «Економ»  «Стандарт»  «Люкс» 

«Сяня» 4 350 5 400 1 800 10 

«Бухта Вікінгів» 23 900 16 1600 8 2400 47 

«Галицька 

корона» 
22 820 12 920 6 1300 40 

«Наварія нова» 13 800 3 900 1 2350 17 

Таблиця 2. 

Асортимент послуг приміських рекреаційних комплексів м. 

Львова 

Послуги «Сяня» 
«Бухта 

Вікінгів» 

«Наварія 

нова» 

«Галицьк

а корона» 

Готель + + + + 

Ресторанні та 

банкетні заклади 
+ + + + 

Конференц-зали - + + + 

Альтанки, мангал + + + + 

Бані, сауни + + + + 

Дитячі ігрові 

майданчики 
+ + + + 

Спортивні 

майданчики 
+ + - + 

Wi-Fi + + + + 

Автостоянка + + + + 

Риболовля, озера + + + - 

Відкритий басейн + - - - 

Більярд + + - - 

Трансфер - + + - 

Проаналізувавши дані таблиці 1 і 2, можна зробити висновок, 

що серед розглянутих приміських рекреаційних закладів виділяється 

відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів», який має не тільки 

найбільший номерний фонд, але й володіє найбільшою територією, на 

якій організовано різні зони відпочинку та пропонується широкий 

асортимент рекреаційних послуг.  
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ПІДСЕКЦІЯ 

 кафедри цивільної безпеки 

 

С. Вічистий 

 

Науковий керівник – д.т.н., проф. О.А. Нагурський 

 

ПРОБЛЕМИ НАГРОМАДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ 

ПЛАСТИКОВИХ ВІДХОДІВ 

 

Забруднення навколишнього середовища відходами із пластику 

є однією з головних глобальних екологічних проблем у світі. 

Пластикова упаковка має малий період споживання, проте великий 

період розкладу. Так як відходи полімерних упаковок накопичуються у 

великій кількості на сміттєзвалищах, то постає проблема їх переробки 

та усунення. 

Полімери не розкладаються у довкіллі під впливом повітря, 

вологи, температури протягом 200 років і навіть більше. Вони можуть 

осідати у природі, розкладаючись на дрібні частинки, але не зникають 

повністю. Дрібний пластик сьогодні повсякчас зустрічається у морі, у 

рибі, у шлунках тварин, і може опинитися у їжі для людей через 

трофічні ланцюги екосистем. Боротьбу з пластиком ведуть багато 

країн, накладаючи під заборону використання пакетів та деяких 

полімерних виробів. 

Виробництво виробів з пластику збільшується з року в рік. Це 

пляшки, банки, каністри, лотки, піддони, пакети, етикетки, плівка, 

скотч, перегородки, перекриття, короби,сітки, решітки, папки, штучні 

трав‘яні покриття, фільтруючі трубки і безліч інших виробів. 

Збільшується і кількість пластикових відходів, які не просто 

засмічують навколишнє середовище, але і забруднюють його 

шкідливими елементами.  

Пластик належить до матеріалів, які практично не 

розкладаються з часом, а під час спалювання виділяються дуже 

токсичні речовини, які неможливо вивести з організму. Тому вироби з 

пластику повинні бути перероблені.  

Нині проблема переробки відходів полімерних матеріалів 

отримує актуальність не тільки у зв‘язку з охороною навколишнього 

середовища, а й у зв'язку з дефіцитом полімерної сировини. З 1 кг 

відходів (поліетилентерефталату ПЕТФ, поліпропілену ПП, 

поліетилену високого тиску ПЕВТ, поліетилену низького тиску ПЕНТ) 

виходить 0,8 кг вторинної сировини. 
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За 65 останніх років на планеті було вироблено 8,3 млрд тонн 

пластику. З них 4,5 млрд тонн – за останні 13 років. Тобто за 10 років 

продукували більше пластику, ніж за попередні півстоліття. І більша 

частина з цих виробів, звісно, потрапила на смітники. 

Із усіх випущених пластикових виробів (середній термін 

використання яких складає приблизно 1 рік) близько 70% уже не 

використовуються, тому із них 79% залишаються на звалищах, а 12% 

люди спалюють. 

 На повторну переробку йде лише 9% виробленого пластику. 

Можна уявити, як виглядатимуть звалища, якщо до 2050 року, як 

прогнозують вчені, люди вироблять 12 млрд тонн пластику. 

Найбільше виробів із пластику сьогодні випускають у Європі 

приблизно 30% світових обсягів. На другому місці Китай, який 

продукує 25%. Треті – США з 9%. 

Водночас в Україні переробляється лише 7% із 200 тис. т 

поліетиленових пляшок і пакетів, які щорічно накопичуються. Для 

порівняння: у Німеччині утилізується 70% пластикової тари, а у 

Швеції - 90%. Україна є однією з найбільш засмічених пластиковими 

відходами країн Європи.  

Основні переваги розвитку технології вторинної переробки 

відходів полімерних матеріалів: 

• максимальне скорочення вивозу пластика на полігони; 

• зниження засмічення пластиком навколишнього середовища; 

• здешевлення різних виробничих процесів за рахунок 

використання пластику вторинної переробки; 

• пошук нових сфер використання вторинної сировини 

пластика.  

 

Н. Нагурський 

 

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

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ Й МЕТОДІВ 

ЗАХИСТУ ВІД РАДОНУ-222 В ЖИТЛОВИХ І ВИРОБНИЧИХ 

ПРИМІЩЕННЯХ 

 

Радіаційна ситуація в Україні характеризується складним 

поєднанням різноманітних джерел опромінення людини, які діють 

одночасно: індустріальні, медичні, а також техногенно-підсилені 

природні, тощо.  
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Основними джерелами опромінення населення України, як і в 

інших країнах світу, є техногенно-підсилені діяльністю людини 

природні джерела. Середньорічна ефективна доза опромінення 

населення цими джерелами в Україні становить понад 2 мЗв. Понад 

50% цієї дози складає радон-222 – продукт розпаду природного 

ізотопу урану-238.  

Характерною особливістю ізотопів радону є здатність 

утворювати радіоактивний осад, який складається з дочірніх продуктів 

радіоактивного розпаду (ДПР) радону – короткоживучих і 

довгоживучих радіоізотопів полонію-218, свинцю-214, вісмуту-214, 

полонію-214 та свинцю -210. Утворені в результаті розпаду радону у 

повітрі його ДПР одразу прикріплюються до мікроскопічних 

аерозольних частинок (парів води та інших рідин). Поверхня легень 

людини має кілька десятків квадратних метрів, тому вони є фільтром, 

на якому осідають ці радіоактивні аерозолі. Саме тому більша частина 

опромінення людини зумовлена ДПР радону.  

Україна належить до країн з високим рівнем опромінення 

населення радоном. Аномальні райони в Україні – Хмельник, Жовті 

Води, Миронівка, а також Дніпропетровська, Кіровоградська і 

Миколаївська області, де знаходяться родовища урану. Починаючи з 

1997 року, в Україні проводиться радіаційний контроль житлового 

фонду, що вводиться в експлуатацію, згідно з ДБН та НРБУ-97. 

Регламентованим радiацiйним параметром щодо радону в будiвництвi 

є середньорiчна еквiвалентна рiвноважна об'ємна активнiсть (ЕРОА) 

радону-222 (СRn), яка вимiрюється в Бк/м
3 
і використовується при 

остаточному радiацiйному контролi об'єкту. 

В НРБУ зазначено, що в приміщеннях будівель і споруд, які 

будуються та реконструюються для експлуатації з постійним 

перебуванням людей, середньорічна ЕРОА радону-222 не повинна 

перевищувати 50 Бк/м
3 
(а ЕРОА радону-220 – 3 Бк/м

3
). У випадку 

перевищення цього значення обов‘язковим є проведення 

протирадонових заходів.  

В приміщеннях будівель і споруд, які експлуатуються з 

постійним перебуванням людей, середньорічна ЕРОА радону-222 не 

повинна перевищувати 100 Бк/м
3 
(ЕРОА радону-220 – 6 Бк/м

3
). У 

випадку перевищення ЕРОА – проводяться протирадонові заходи за 

згодою власника будівлі.  

Середньорічна ЕРОА радону-222 в повітрі виробничих 

приміщень - 300 Бк/м
3 
(ЕРОА радону-220 – 20 Бк/м

3
). 

Якщо середньорічну ЕРОА радону-222 після проведення 

протирадонових заходів неможливо знизити нижче 400 Бк/м
3 
(рівень 
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обов‘язкового втручання), відповідні державні органи зобов‘язані 

вирішити питання щодо зміни профілю використання громадського 

будинку. Для житлових будинків (квартир) втручання є обов‘язковим у 

випадку, якщо в родині є неповнолітні діти, в іншому разі рішення 

приймається за згодою власника будівлі. 

Заходи протирадонового захисту розробляють проектнi 

органiзацiї в залежностi вiд результатiв радiацiйного обстеження 

територiї, яка вiдводиться пiд забудову.  

Протирадонові заходи для будівель, які проектуються: 

1. режимно-технологічні (пов‘язані із запровадженням систем 

видалення радону):  

 максимальне скорочення виділення (ексхаляції) радону з 

грунту; 

 природне провітрювання; 

 локальні системи витяжної вентиляції; 

2. конструктивно-планувальні :  

 ліквідація підвалів, створення технічного поверху; 

 оптимальне розміщення приміщень; 

 підвищення ізоляційних властивостей перекриття; 

 визначення шляхів видалення радону із загальних 

комунікацій, 

Протирадонові заходи для збудованих будівель: 

 герметизація підпідлогових перекриттів (ізоляція); 

 створення підвищеного тиску в приміщеннях (приток 

повітря); 

 підпідлогова вентиляція; 

 зменшення тиску повітря під підлогою. 

А. Думанська 

 

Науковий керівник – к. т. н., доц. Витрикуш Н.М. 

 

ФАКТОРИ СПРИЙНЯТТЯ І СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО 

НЕБЕЗПЕК ТА ОСВІТНІ ЗАХОДИ 

 

Розвиток науково-технічного прогресу, інформованість і доступ 

до різноманітних матеріалів, обладнання, технологій і можливості їх 

використання як для покращання життя людей, так і у злочинних цілях 

може мати серйозні наслідки для людей і навколишнього середовища. 

З огляду на це, вкрай важливими сьогодні є освіта та підвищення 

обізнаності населення щодо потенційних небезпек сучасного світу. 
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З цієї причини в останні роки все більша увага приділяється 

екологічній освіті населення та формування відповідального ставлення 

до навколишнього природного середовища,забезпечення 

природоохоронних заходів та раціонального використання природних 

ресурсів. 

Зважаючи на підвищення рівня терористичних загроз та 

диверсій на території нашої країни стали ще однією причиною 

підвищення рівня обізнаності населення в питаннях безпеки. 

Численні теорії і чинники сприйняття небезпеки, як особою, так 

і суспільством, широко використовуються для розробки різноманітних 

навчальних методик безпечної поведінки. Оцінка небезпеки і її 

сприйняття, є важливим кроком на шляху до створення освітніх 

програм і кампаній з підвищення рівня інформованості громади щодо 

потенційних загроз. Сприйняття, ідентифікація та ставлення до 

небезпек тісно пов'язані з толерантністю і здатністю людини не 

задумуватись про наслідки своїх дій та вчинків. Щоб підвищити рівень 

безпеки в тому чи іншому середовищі, необхідно враховувати 

індивідуальні, суспільні і більш широкі соціальні чинники, що 

впливають на сприйняття та ставлення особи до безпеки. Знаючи, як і 

чому люди наражають себе на небезпеку, можна, наприклад, значно 

покращити освітні програми та інформаційні повідомлення, щоб 

зберегти та зробити життя громади більш безпечними. 

Чинники, які впливають на сприйняття і ставлення особи до 

небезпеки можуть бути класифіковані як макро-, мезо- або мікрорівні. 

Фактори макрорівня є структурними або встановленими, на цьому 

рівні беруться до уваги більш широкі соціальні та культурні мотивації 

ставлення до небезпек. Мезорівень – це фактори впливу громади або 

товариства на те як людина сприймає чи ставиться до небезпек. 

Чинники мікрорівня є індивідуальними та психологічними, ті, хто 

менш поінформований про ситуацію, менш схильний ризикувати, за 

умови сприйняття знань, без об'єктивної їх оцінки. Схильність до 

оптимізму є ще однією концепцією, що впливає на сприйняття 

небезпеки і є чинником мікрорівня. Оптимізм - це схильність людини 

вважати, що негативна подія з нею не відбудеться. 

Серед численний поведінкових теорій сприйняття і ставлення до 

ризику для просвітницької діяльності щодо безпеки ефективно можуть 

бути використані теорії, в яких беруться до уваги чинники різних 

рівнів. Наприклад, згідно теорії звички, багаторазові дії без наслідків 

можуть призвести до зниження їх сприйняття, дії, які є звичними не 

вимагають оцінки. Теорії соціальної дії та соціального управління 

мають безліч застосувань. Згідно теорії соціальної дії, поведінка 
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індивіда залежить від впливу спільноти. Людина може брати участь як 

в негативних так і позитивних діях, якщо "всі інші так роблять". Згідно 

цієї теорії, суспільна думка значно впливає на ту чи іншу поведінку і 

може управляти і мотивувати людей до тих чи інших дій. Теорія 

соціального управління твердить, що приналежність до певного 

прошарку населення, громади, спільноти сприяє тій чи іншій 

поведінці.  

Отже, для розробки освітніх програм і просвітницьких заходів, 

спрямованих на підвищення рівня знань і відповідального ставлення 

до безпеки та їх ефективного впровадження можуть бути використані 

чинники і теорії сприйняття і відповідального ставлення людини до 

своєї безпеки.  

 

В. Нечиталюк  

 

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

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПРОЦЕСІВ ВИВЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У СТУДЕНТСЬКІЙ 

ГРУПІ 

 

Впродовж усього життя людина повинна пізнавати щось нове, 

вікові зміни передбачають і певні соціальні зміни в житті. 

Дорослішання особи зумовлює постійну зміну обстановки (дитячий 

садочок, школа, гуртки, навчання у ВНЗ, працевлаштування і т.д.), тобто 

вимагає певної соціальної адаптованості особи до умов та вимог 

середовища. Іншими словами - входження особи в соціально-ролеві 

зв'язки і відносини 

Процес навчання може бути своєрідною стресовою ситуацією, 

зокрема , як і вивчення окремих дисциплін. 

Метою нашого дослідження було встановлення взаємозв‘язків і 

взаємовпливів в процесі вивчення охорони праці, на прикладі, 

студентів гуманітарних спеціальностей. 

Для реалізації поставленої мети було проведене опитування 

серед студентів окремих груп, щоб виявити і встановити фактори 

впливу на засвоєння тем дисципліни, встановлення причин можливих 

складнощів в процесі навчання, а також впливу стосунків між членами 

групи, їх взаємодопомогу. 

Більша частина опитаних (~57 %) вважає, що для кращого 

вивчення предмету потрібно мати базові знання з окремих дисциплін, 

~ 25 % опитаних відзначають, що кращому засвоєнню матеріалу 
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сприяє фахова підготовка викладача, в 10 % виникають проблеми з 

використанням віртуального навчального середовища, тому вони 

надають перевагу індивідуальним консультаціям. Майже 80 % вказали, 

що для опанування термінологією та розуміння концепції предмету 

необхідно 2-3 заняття (різного виду). 90 % опитаних відзначили, що 

адаптація і взаємодія між одногрупниками чітко відслідковується під 

час лабораторних занять, де передбачена робота у підгрупах. Всі 

опитані студенти ціллю вивчення дисципліни вважають оцінку, 

цікавість занять має значення для 45 % опитаних і лише 12 % шукають 

практичне застосування набутим знанням.  

Таким чином, адаптативними особливостями вивчення охорони 

праці є лабораторні заняття (як об‘єднуючий фактор), рівень базових 

знань, цікавість занять і фаховість педагога. 

 

О. Параняк 

 

Науковий керівник – к. т. н., доц. О.С. Дацько 

 

ЕНЕРГООЩАДНЕ БУДІВНИЦТВО ЯК ЧИННИК БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ 

 

В Україні, зокрема у Львові, швидкими темпами розвивається 

будівництво: виростають нові житлові квартали, офісні та торгово-

розважальні центри (ТРЦ). Проте не завжди ці споруди відповідають 

безпеці людей, які будуть там жити, працювати чи розважатися. Часто 

офіси та ТРЦ оздоблюють матеріалами з високими показниками 

пожежної небезпеки щодо токсичності та димоутворення, без 

пожежних відсіків,евакуаційних виходів та пожежних ліфтів. 

Забудовники знижують категорію складності об'єкта, використовують 

неякісні матеріали, наприклад, споруджуваний житловий будинок на 

розі вулиць Бойківської і Ак. Сахарова у Львові побудований з різної 

цегли (червоної, жовтої, різнобарвної) навіть в межах одної квартири. 

Але неякісна будова прикрита ззовні шаром пінопласту – і навряд чи 

мешканці дізнаються чому їм некомфортно у такому помешканні.  

Безпека людей у державі, в тому числі України, залежить від 

багатьох чинників. Одним із пріоритетних є енергетична незалежність, 

яка можлива при розсерджені джерел енергопостачання та 

спорудженні енергоощадних об‘єктів. Тому важливим є пошук та 

впровадження при будівництві нових та реконструкції старих будівель 

інноваційних технологій енергозбереження. В Європі з 2010 р. діє 

Директива про енергетичну ефективність будівель № 2010/31 / EU 
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(EPBD), відповідно до якої з 2021 р. всі нові будівлі (адміністративні - 

з 2019 р.) повинні будуватися як будівлі з «майже нульовим 

споживанням енергії» (nearly zero energy buildings), а до 2050 р. весь 

фонд будівель в Європі повинен відповідати цим критеріям.В основі 

Директиви закладена концепція «пасивного будинку»:мінімізація 

потреб в енергії для систем опалення і кондиціювання повітря, 

використання енергії, отриманої з відновлюваних джерел. У Німеччині 

з 2002 р. нові та модернізовані будинки обов'язково повинні мати 

енергетичний сертифікат. Такі будинки повинні бути компактними, 

герметичними, мати стіни підвищеної теплоізоляції і теплопровідності 

з коефіцієнтом U = 0,15 Вт / (м
2
 K),без мостів холоду; орієнтованими 

на південь з можливістю застосування енергії сонця для тепло- та 

енергопостачання,використовувати ґрунтові теплообмінники для 

обігріву повітря,рекуператори тепла з високим рівнем повернення 

тепла та теплові насоси для гарячого водопостачання та опалення. 

Розроблений проект житлового будинку середньої поверховості 

по вул. Городоцькій у Львові передбачає застосування ряду 

енергоощадних технологій. Стіни житлового будинку запроектовані з 

підвищеною теплоізоляцією, у вікнах використовуються склопакети з 

низькою тепловіддачею. Орієнтація відпочинкових зон (балкони, 

тераса) спрямовані на південь, схід і захід. Частина тераси покрита 

рослинним профілем з використанням водо-накопичувальних плит. 

Така покрівля сильно не нагрівається, зберігаючи свій мікроклімат 

завдяки випаровуванню вологи від рослин. Інша частина даху з 

високоякісною теплоізоляцією та герметичною оболонкою передбачає 

розміщення сонячних панелей для виробництва електроенергії та 

сонячних колекторів для підігріву води. Для обігріву повітря 

застосовуються рекуператори тепла та теплові насоси. 

В результаті реалізації проекту житлового будинку можна 

заощадити 20 – 30 %енергії на зменшенні витрат тепла порівняно з 

традиційним будівництвом та наблизитись до критеріївбудівель з 

«майже нульовим споживанням енергії».  

Таким чином, запровадивши інноваційні технології 

енергозбереження у проектах, отримаємо не тільки економічну вигоду 

від експлуатації об‘єкту, але і сприятимемо енергетичній незалежності 

України. 
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