Ministry of Education and Science of Ukraine
National University
of Food Technologies
_____________________________________

84
International scientific
conference of young scientist
and students
"Youth scientific
achievements to the 21st
century nutrition
problem solution"
April 23-24, 2018
Part 4
______________
Kyiv, NUFT 2018

Міністерство освіти і науки України
Національний університет
харчових технологій
_____________________________________

84 Міжнародна
наукова конференція
молодих учених,
аспірантів і студентів
“Наукові здобутки молоді –
вирішенню проблем
харчування людства у XXI
столітті”
23–24 квітня 2018 р.
Частина 4
______________
Київ НУХТ 2018

2

84 International scientific conference of young scientist and students
"Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem
solution", April 23-24, 2018. Book of abstract. Part 4. NUFT, Kyiv.
The publication contains materials of 84 International scientific
conference of young scientists and students "Youth scientific achievements
to the 21st century Nutrition problem solution".
It was considered the problems of improving existing and creating new
energy and resource saving technologies for food production based on
modern physical and chemical methods, the use of unconventional raw
materials, modern technological and energy saving equipment, improve of
efficiency of the enterprises, and also the students research work results for
improve quality training of future professionals of the food industry.
The publication is intended for young scientists and researchers who are
engaged in definite problems in the food science and industry.
Scientific Council of the National University of Food Technologies
recommends the journal for printing. Minutes № 9, 29.03.2018

© NUFT, 2018

____________________________________________________
Матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених,
аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем
харчування людства у ХХІ столітті”, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ,
2018 р. – Ч. 4. – 260 с.
Видання містить матеріали 84 Міжнародної наукової конференції
молодих учених, аспірантів і студентів.
Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових
енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових
продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання
нетрадиційної
сировини,
новітнього
технологічного
та
енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності
підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з
метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової
промисловості.
Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються
означеними проблемами у харчовій науці та промисловості.
Рекомендовано вченою радою Національного університету
харчових технологій. Протокол № 9 від 29 березня 2018 р.
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1. Корюківська трагедія 1943 року (до 75- річчя події)
Марія Ніколаєва, Надія Левицька
Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
Вступ. 1 березня 2018 р. виконується 75 років із часу найбільшої трагедії часів Другої світової
війни – кривавих подій у селі Корюківка. Корюківка – селище міського типу з 1923 р., місто з 1958
року. 1377 сіл разом із жителями спалили гітлерівці в Україні. Трагедія в поліському містечку
Корюківці була наймасштабніша не лише на теренах Радянського Союзу, а й усієї Європи.
Матеріали і методи. У дослідженні були використані загальнонаукові та спеціальніметоди.
Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених, статті, опубліковані в
періодичних виданнях, архівні матеріали, спогади очевидців, фотоматеріали.
Результати. У лютому 1943 р. радянське партизанське з’єднання під командуванням Олексія
Федорова повернулося з Брянщини в Росії і розташувалося у корюківських лісах на Кам’янському
хуторі. У відповідь на партизанську акцію начальник штабу 399-ї головної польової комендатури у
місті Конотоп Байєр Бруно Франц віддав наказ про знищення Корюківки. Виконавцем цього
злочину стала Сновська гарнізонна комендатура Чернігівської області, яка сформувала збірний
каральний загін у складі військовослужбовців тилових німецьких формувань, військовослужбовців
105-ї легкої угорської дивізії, співробітників допоміжної окупаційної поліції та солдатів спеціальних
каральних формувань із числа колабораціоністів – громадян СРСР. Офіційна мета знищення
Корюківки – «помста і залякування».
Вранці 1 березня 1943 р. з м. Сновськ (тепер м. Щорс) у Корюківку прибув нацистський
каральний загін. Упродовж всієї каральної акції за 15 км від Корюківки розташовувалися 3-5 тисяч
вояків радянського партизанського з’єднання Федорова, які не прийшли на допомогу селянам і не
захистили їх від 300-500 карателів.
Попри масштаб трагедії, в радянські часи вона не стала одним із символів нацистських
злочинів. Очевидно тому, що спростовувала образ радянських партизан як «народних месників», які
захищали місцеве населення. Сьогодні інформація про знищене селище має стати важливим
елементом національної пам’яті про Другу світову війну.
Радянська та російська офіційна історіографія та пропаганда була і є зосереджена виключно на
перемогах СРСР у Другій світовій війні, її вищості серед союзників з антигітлерівської коаліції і,
відповідно, на героїзації власних збройних сил, силових структур, створення міфу про всенародну
підтримку комуністичної влади. Саме тому тема злочинів проти цивільного населення не була
самодостатньою та окремим напрямом гуманістичного спрямування, її згадували як допоміжний або
прикладний засіб зображення образу ворога та необхідності його безумовного нищення.До останніх
днів радянської влади жертвами нацистів називали тисячі вбитих і похованих у Биківні під Києвом
українців. Німцям приписували розстріляних НКВД у Катині польських офіцерів.
Серед реальних і найстрашніших злочинів нацистів, про які часто говорили в радянські часи,
були спалення ними цілих сіл під час каральних операцій. Кожен радянський школяр знав про
Хатинь – село, перетворене на символ усіх спалених німцями сіл. В Україні в той час багато
згадували про інше знищене село – Кортеліси.
Цього року ми відзначатимемо 73 роковини завершення Другої світової війни. Цю подію
намагається використати російська пропаганда, відроджуючи радянські міфи. Міфи, які дуже
потрібні їй саме сьогодні для відновлення втраченого після Євромайдану впливу на нашу країну.
Річниця завершення Другої світової – добра нагода, щоб почати говорити про неї
правду.Правда, про трагедію Другої світової війни в Україні потрібна для розуміння теперішніх
подій, коли на нашій території російські війська та підтримувані ними терористи знову чинять
воєнні злочини. Тільки ця правда може завадити їх повторенню у сьогоденні.
«Ніколи знову!» – це гасло, з яким ми цього року будемо вшановувати усіх жертв минулої
війни. «Ніколи знову!» – це головний урок, який людство має винести із подій 73 річної давнини.
«Ніколи знову!» – це наша обіцянка власним дітям, яку варто повторити у дні, коли ми згадуємо
Корюківку, – один із найжахливіших злочинів минулої війни.
Висновки. Наслідки нацистського злочину вКорюківціжахливі: було вбито близько 7 тис.
мешканців, спалено 1290 будинків. Серед встановлених вбитих 704 — діти та підлітки, 1097 —
жінки. Серед відомих загиблих найбільше українців – 1715 осіб, росіян – 94 особи, поляків – 4 особи
і по одній особі – угорець, чех, білорус.
Література
1.Салтан Н.М.Корюківська трагедія 1943 року: запитання, що потребують відповідей [Текст] /
Н.М.Салтан / Збірник наукових праць Сіверщина в історії України / Центр пам'яткознавства НАН
України і УТОПІК. – 2015. – № 8. – С. 316–319.
2. Корюківська трагедія 1943 року // Сайт Чернігівської обласної державної адміністрації
[Електронний ресурс]: http://cg.gov.ua/index.php?id=26646&tp=0
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2. Уніформа та основні знаки розрізнення Армії Української Держави
гетьмана П. Скоропадського
Зореслава Соколова, Надія Левицька
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. У військовій галузі гетьман користався наробками та здобутками свого попередника –
військового міністра Центральної Ради Олександра Жуковського. Характерною відмінністю від періоду
Центральної Ради стали, хіба що, зовнішні ознаки – уніформа, у царині якої за часів гетьманування
П.Скоропадського було здійснено чималі зрушення. «Барвисті» сердюки та конвойці П. Скоропадського,
характерні «гетьманські» погони, закарбовані на відеохроніці та фотонегативах того часу, назавжди
увійшли до вітчизняної історії.
Матеріали і методи. У дослідженні були використані загальнонаукові та спеціальні методи. Зокрема,
метод історизму, об’єктивізму, аналізу та синтезу, узагальнення та наукової абстракції, а також історикопорівняльного аналізу. Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених, статті
опубліковані в періодичних виданнях, архівні матеріали, тощо.
Результати. Під час гетьманування П. Скоропадського було впроваджено багато змін у армії. Саме ці
зміни і дають змогу сьогодні розрізнити військових Української Держави від інших військ. Також
впроваджено уніформу нового зразка та прапори, ордени, нагрудні знаки. Усі знаки мали своє пояснення
та в кожному з полків відрізнялись. Саме у цей період історії можна було зрозуміти, з якого війська, полку
або куреня той чи інший військовослужбовець. Завдяки цим дослідженням і сьогодні багато наказів
формуються на основі минулих. Видано наказ, який ввів кокарду нового зразка для Армії Української
Держави; накази самого Гетьмана, щодо рангів і станів військовослужбовців; Наказ Військової Офіції
Української держави. Основною ознакою розрізнення Армії Української Держави гетьмана П.
Скоропадського був одяг, а саме – уніформа. Для старшин та козаків форма відрізнялась. Також
відрізнялась уніформа Штабу Гетьмана, Конвою та частин Сердюцької дивізії. Різними були мундири для
штабу та для осавулів. Шаровари були лише у старшин. Кашкети для старшин і козаків також різнились:
для старшин він був з козирком, а для козаків без. Парадна шапки для козаків виготовлялась з білого
смушку ягняти, вишиною ззаду 8см., та з виїмками спереду. Зірка прикріплялась спереду. Султан
волосяний білий, довжиною у 20 см., прикріплявся супроти зірочки. Султан трубача червоний. Верх
шапки жовтий, має 4 шви, куди нашивалась вузька біла тасьма. А для старшин парадна шапка робилась
по-іншому – по швах верха нашивався вузький срібний галун із зігзагом. У командира полку замість
султана два страусових пера. З’явились нові ранги Армії Української Держави та види погонів відповідно
до рангів, відповідний колір для сукна. куртки звичайної форми для козаків та старшин. До того ж існувала
уніформа загальновійськового зразка та уніформа інших військових формувань, створених за часів
Гетьманату. Знаки розрізнення викладачів та вихованців військових шкіл. Відрізнялась форма і в
священників. Свою уніформу мали військові курені імені Яна Кармелюка. Особливим зовнішнім виглядом
відрізнялись військові Галицької охоронної сотні у Полтаві. До того ж впроваджено нові проекти
українських нагород. Полкові відзнаки 2-го Запорізького полку – це бронзовий (або позолочений) хрест,
масивний і випуклий, емальований блакитною емаллю (емаль повинна бути чиста і ясна). Сяйво з гербом
України накладене, бронзове (або добре визолочене). Емаль на ньому темно-блакитна. Св. Михайло й орел
(внизу) темнооксидованого срібла. Лаврові листи срібні – накладні, навкруг із датою, прапор і бунчук
позолочені, накладні і опуклі. Прапор покритий малиновою емаллю. Кайма на хресті бронзова або
позолочена. Меч у Св. Михайла позолочений. Щит покритий жовто-блакитною емаллю. Цифри, написи та
герб – позолочені. Офіцерські дружини скрізь носили нарукавні знаки Добровольчої армії. Відзнака для 1го пішого Запорізького полку імені Гетьмана Петра Дорошенка складалася із щита стародавніх
Українських князів IX століття.
Висновки. Отже, ми з’ясували, за якими критеріями можна розрізнити Армію Української Держави.
Чим різнилися військовослужбовці різних куренів та полків. Військовослужбовці Української Держави
різнилися також за їхніми орденами та знаками. Для кожного періоду в історії притаманні свої ознаки.
Даний період часу ми можемо розрізнити завдяки їхніх основних знаків. Кожен знак та колір нитки або
сукна мав своє пояснення.
Література.
1. Тинченко. Я. Війська Ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української Держави, травень –
грудень 1918 р.: науково-популярне видання. – / Я. Тинченко. –К.: Темпора, 2014. – 152 с.: іл.
2. Військово-науковий вістник Генерального Штабу. - Київ, 1918. – Ч.1. – С.53.
3. Україна в минулому. – Київ-Львів, 2003. – С.70-71.
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3. Становище жінок, дітей та військовополонених у роки Першої світової
війни
Ірина Гарбуз, Надія Левицька
Національний університет харчових технологій, м .Київ, Україна
Вступ. Воєнний час призвів до маргіналізації значної частини населення народів
Росії. Війна, й особливо така масштабна, як Перша світова, доторкнулася кожної
частини Російської й Австрійської імперій, не стали винятками і діти.
Матеріали і методи. Робота виконана за допомогою аналітичного та
загальнонаукового методів пізнання. Джерелом пізнання є праці вітчизняних та
зарубіжних авторів, статті, журналістські розслідування, архівні матеріали тощо.
Результати. Перша Світова війна стала переломним етапом в історії. У цей
період відбулися незворотні зрушення в соціально-економічному, суспільнополітичному та духовно-культурному розвитку держав, змінилось ставлення до цих
процесів у всіх верств населення, в тому числі жіноцтва. З огляду на це актуальним в
історії Першої світової війни є розкриття проблем «жінка та війна», «жінка та армія»,
оскільки роль жіноцтва у світових і регіональних війнах до цього часу залишаються
майже не вивченими. Саме у часи Першої світової війни військова справа перестала
бути суто чоловічою. Серед добровольців, які йшли на війну, були дівчата і жінки,
що отримали професію медичної сестри і працювали в госпіталях по догляду за
пораненими. Деякі з них перевдягались у чоловічий одяг і йшли санітарами, щоб
допомагати пораненим безпосередньо на полі бою, а з деяких формувались жіночі
військові частини діючої армії.
Історія попередніх війн поділялася на суто чоловічий досвід на полі бою та
досвід жінки, що пасивно чекала свого чоловіка в тилу. Перша світова війна змінила
це співвідношення. У воєнні роки жінки не лише працювали на оборонних заводах,
виконуючи важку, «нежіночу» роботу у сільському господарстві, промисловості, у
сфері обслуговування, на транспорті, а і служили на фронті сестрами милосердя й
санітарками, безпосередньо воювали у військових частинах.
Історія жінок у війні довго лишалася ненаписаною. Протягом десятиліть
істориків цікавили тільки військові і дипломатичні аспекти конфлікту, зокрема
причини війни. Історія зосереджувалася довкола чоловічої військової еліти, яка
приймала рішення. І лише починаючи з 1970-х років разом із соціальною історією
суспільства у стані війни, повсякденним життям та економікою почала розвиватися
жіноча історія, головною метою якої було висвітлення подій із жіночої перспективи
та засвоєння досвіду жінок.
Воєнний час призвів до маргіналізації значної частини населення народів Росії.
Десятки мільйонів людей були вирвані зі свого звичного соціального середовища,
розривалися соціальні, економічні, аксіологічні, й духовні зв’язки, відбувався розпад
соціальних груп, перекручувалися естетичні, етичні, правові, фізіологічні цінності.
Висновки. Перша світова війна стала величезним випробуванням для соціуму.
Найбільш уразливими виявились жінки, діти, літні люди, скалічені фронтовики,
військовополонені. Соціальна маргіналізація перетворила людей на маріонеток в
ідеологічних і пропагандистських іграх політичних сил.
Література.
1. Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х кн. – Кн. 1: Історичні нариси /
Упорядн. О. Реєнт; - НАН України. Інститут історії України. – К. : ТОВ Видавництво
"КЛІО", 2014. – 784 с.
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4. Гетьманат Павла Скоропадського у 1918 р. – розвиток у вирі революції.
(до сторіччя Української Держави)
Альона Васильчук, Світлана Буравченкова
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Метою даної роботи є окреслення ступеня історіографічної вивченості
особи Павла Скоропадського у контексті доби Революції та дізнатися про деталі з
життя та діяльності останнього гетьмана України.
Матеріали і методи. Спираючись на дані теоретичного методу, дослідження
відомого українського історика О.П. Реєнта, дізнаємося причини приходу
П. Скоропадського до влади, особливу увагу акцентуючи на теоретичному
оформленні консерватизму, що став ідейним підґрунтям Гетьманату й гетьманського
руху Революційної доби.
Результати.
Досліджено,
що відсутність
ефективного працюючого
адміністративного апарату й деяких інших чинників, призвели до занепаду
Української Центральної Ради. Щоб забезпечити визначені поставки продовольства,
УЦР не мала реальних можливостей. Тому Українська народна громада, зважаючи на
неможливість співпраці з Українською Центральною Радою, вирішила підтримати
іншу владу у формі диктатури без народного представництва. Найкращою формою
влади визнали гетьманат. 29 квітня 1918 р. Українська Центральна Рада була скинута
і гетьманом України на Всеукраїнському землеробському конгресі в Києві був
проголошений генерал Павло Скоропадський. Замість Української Народної
Республіки проголосили гетьманат із назвою «Українська держава».
Доведено, що в часи правління гетьмана П. Скоропадського, покращився
економічний стан країни (стабільна валюта, податкова система, розроблений
державний бюджет, створені Державний і Земельний банки). У промисловості
зберігалися кризові тенденції кін. 1917– поч. 1918 рр. Серйозну загрозу мав
страйковий рух, актуальним продовжувало залишатися протистояння профспілок і
організацій промисловців.
Встановлено, що для українського суспільства, прихід до влади
П. Скоропадського відігравав важливу роль, оскільки українська аристократична
верства населення досі, здавалося, не виявляла своєї політичної самостійності. Перша
світова війна та революційні вибухи в низці країн Європи призвели до краху досі
потужних консервативних інститутів і дальшого поширення лібералізму. Разом із
тим, у Європі гальванізувалися численні суспільні рухи, які прагнули до розробки
ідейної та політичної альтернативи поза ліберально-демократичною системою і
радикальним соціалізмом.
Висновки. Короткотривалий досвід діяльності Української Держави Павла
Скоропадського є переконливим доказом реальних творчих здобутків українського
консерватизму, адаптацію якого для сьогоднішнього буття України важко
переоцінити.
Література.
1. Тинченко. Я. Війська Ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української
Держави, травень – грудень 1918 р.: науково-популярне видання. – / Я. Тинченко. –
К.: Темпора, 2014. – 152 с.: іл.
2. Україна в минулому. – Київ-Львів, 2000. – С. 70-71.
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5. Каральна медицина як спосіб покарання інакодумців
Ірина Петрик, Сергій Береговий
Національній університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Каральна медицина була складовою частиною внутрішньої каральної
системи СРСР. ГУЛАГ – комуністичні концтабори, підрозділ НКВС, який керував
системою виправничо-трудових (концентраційних) таборів. Окрім функцій ліквідації
політв’язнів, вони ще охороняли спеціалізовані лікарні каральної медицини.
Матеріали і методи. У дослідженні були використані загальнонаукові та
спеціальні методи: метод аналізу та синтезу, метод теоретичного аналізу,
об’єктивності, порівняння, електронні ресурси. Аналіз матеріалу було виконано
шляхом його вивчення та накопичення.
Результати. Репресії проти інакодумців проводилися в усі часи існування
Радянського Союзу, де фактично не було громадянської свободи і чесної політичної
боротьби. Так, у 1921 році за допомогою психіатричної лікарні Фелікс Дзержинський
(російський політичний діяч, нарком, засновник і голова ВЧК, член ЦК РКП(б)
позбувся своєї політичної конкурентки).
Покірність, боягузтво, залежність – характерні риси ментальності радянського
громадянина, який корився тоталітарній системі й не йшов на відкритий опір проти
неї. Якщо ж хтось наважувався поводити себе інакше, виступаючи проти
тоталітаризму і виборюючи свободу слова і мислення, то його за тодішніми мірками
вважали ненормальним й відправляли на примусове лікування, приписуючи
сфабриковані діагнози. Цілком адекватних людей, які не визнавали комуністичну
ідеологію, «накачували» психотропними препаратами або проводили над ними
експерименти.
Лікарі цих «медичних закладів» інколи навіть не обтяжували себе пошуком
загальновизнаних діагнозів, тому дуже часто траплялися діагнози «манія пошуку
правди», «манія марксизму».
Висновки. За часів СРСР каральна медицина використовувалася для багатьох
цілей: усунення політичних конкурентів, покарання політв’язнів та інакодумців.
Література.
1. Книга «Карательная медицина», АлександрПодрабинек. Режим доступу:
https://www.bookol.ru/domovodstvo_main/zdorove/43600/fulltext.htm.
2. Інтернет-ресурс «ZNAJ.UA». Режим доступу: https://m.znaj.ua/society/karalnapsyhiatriya-srsr-sho-pryhovuvaly-za-stinamy-ukrayinskoyi-likarni.
3. Відео-репортаж
телеканала
«ZIK».
Режим
доступу: https://zik.ua/tv/video/70561.
4. Інтернет-ресурс «Ukrinform». Режим доступу: https://wwe.ukrinform.ua/rubricsociety/2276739-suprun-rozpovila-ak-karalna-psihiatria-srsr-rujnuvala-ludski-zitta.html.
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6. Окупаційний режим в Україні (1941 – 1944 рр.)
Валерія Ганущак, Євгеній Кобилянський
Національний університет харчових технологій , Київ , Україна
Вступ. Окупаційний режим залишив на Україні великий слід. Окупаційний режим не може бути
забутим, щоб українці завжди пам’ятали ті страшні події 1941-1944 рр. і мали сили боротись далі.
Матеріали і методи. Під час написання тез були використані наступні методи наукового
дослідження: порівняльний та аналітичний. Репродуктивно- ретрансляційний метод передбачає доведення
матеріалу до аудиторії.
Результати. За розробленим ще 1940 р. стратегічним «Генеральним планом «Ост»» гітлерівська
Німеччина передбачала щодо України такі заходи: часткове онімечення місцевого населення; заселення
німцями окупованих земель.

Масова депортація населення, у тому числі українців, до Сибіру.

Підрив біологічної сили слов'янських народів.

Економічне пограбування території України; перетворення місцевого населення на рабів.

Пограбування культурних цінностей, знищення пам'яток культури.
Захопивши Україну, німці розчленували її на окремі частини

Дистрикт «Галичина» Львівська, Дрогобицька, Станіславська і Тернопільська області (без
північних районів); підпорядковувалися так званому Польському (Варшавському) генерал-губернаторству

Рейхскомісаріат «Україна» Рівненська, Волинська, Кам’янець-Подільська, Житомирська області,
північні райони Вінницької, східні райони Миколаївської, Київська, Полтавська, Дніпропетровська
області, північні райони Криму та південні райони Білорусії. Центром рейхскомісаріату стало місто Рівне.

Трансністрія Територія Одеської, Чернівецької, південні райони Вінницької і західні райони
Миколаївської областей утворили нову румунську провінцію

Військова адміністрація Східні райони України (Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас)
до узбережжя Азовського моря, південь Кримського півострова
Особливу ненависть до українців виявив рейхскомісар Еріх Кох, якого називали «коричневим царем
України».Після окупації України було встановлено нацистський «новий порядок», який передбачав
ліквідацію суверенітету або державності завойованих країн (територій), економічне пограбування і
використання всіх ресурсів в інтересах III рейху, расову дискримінацію, геноцид, антисемітизм, терор і
вбивства невинних людей. В Україні діяли каральні органи нацистів (СС, СД, гестапо), які проводили
терор проти мирного населення. У січні 1942 р. німецьким командуванням був прийнятий план фізичного
знищення євреїв на території всіх окупованих країн Європи. Політика нацистської Німеччини та її
прибічників у переслідуванні й знищенні єврейства в 1933—1945 pp. отримала назву «Голокост» (від
давньогрецького holo-caustosis — знищення вогнем, жертвопринесення).Нацисти застосовували жахливі
засоби страти: отруєння у газових камерах, спалення у крематоріях, голодомор, цькування собаками.
Створювалися концентраційні табори і гетто для євреїв. Масове знищення євреїв відбулося в Києві (Бабин
Яр), Харкові (Дробицький Яр), Львові, Бердичеві, Одесі. За роки окупації в Бабиному Яру в Києві
загинуло понад 220 тис, у Дробицькому Яру в Харкові — понад 60 тис, в Яневському концтаборі у Львові
— понад 160 тис. українських громадян переважно єврейської національності. Терор фізичний
супроводжувався моральним терором. На магазинах, ресторанах, перукарнях висіли написи: «Тільки для
німців», «Українцям вхід заборонено». Мирному населенню міст заборонялося користуватися залізницею,
міським транспортом, поштою, телеграфом, аптеками. Були зачинені школи й вищі заклади освіти.
Обмежувалися постачання міст продовольством, медичне обслуговування. Українці перетворювалися на
людей «третього сорту». Влаштовувалися публічні страти комуністів, комсомольців, представників
радянської влади. Загалом в Україні в період окупації було вбито 3,9 млн. осіб мирного населення і 1,3
млн. військовополонених. Окупаційна політика мала відверто колоніальний характер. Було введено
примусову трудову повинність. Щоб забезпечити більш «ефективну» експлуатацію українського села,
німці зберегли колгоспи. Людей силоміць вивозили на роботи до Німеччини. Почалося безсоромне
пограбування матеріальних і культурних цінностей України: були розграбовані сотні музеїв, бібліотек,
будинків творчості. До Німеччини вивозилися продовольство, обладнання, сировина, коштовності,
чорноземи, а також робоча сила. Із України на примусові роботи до Німеччини було вивезено 2,4 млн.
осіб.
Висновки. Результатом окупації України у період 1941 – 1945 рр. стало скорочення її населення на
14 млн. чоловік (з них 8 млн. загинули). Жорстокість ворогів породила нечуваний за силою рух Опору, що
розгортався пропорційно до посилення нацистського терору. Отже, окупаційний режим відзначався
винятковою жорстокістю. Але він не забезпечив покори українського народу, а, навпаки, викликав
масовий рух Опору в Україні.
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7. Нестор Махно – між міфом і реальністю
Святослав Грицюк, Олена Пивоваренко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. 100-річчя української революції активізувало дослідження української історії періоду
визвольних змагань. З’явилася низка фундаментальних досліджень, присвячених не лише історичному
перебігу подій, аналізу ідей, а й дослідженню окремих персоналій. Не обійшли увагою дослідники й
суперечливу постать Н. Махна, однак простору в дослідженні феномену цієї історичної персони ще багато
[3].
Матеріали і методи. Під час дослідження використані такі методи: історичний, дедуктивний,
хронологічний, аналітичний.
Результати. Нестор Махно є найяскравішим ідеологом анархістського руху в Україні. Народжений у
вільних степах Катеринославщини, він досить рано потрапив під вплив анархістської організації «Спілки
бідних хліборобів», представники якої, прикриваючись політичними гаслами, вчиняли кримінальні
злочини. Таке життя рано чи пізно мало привести Н. Махна до в’язниці. Після 3 незначних термінів у 1910
р. його в чергове засудили до 20 років позбавлення волі. Але у 1917 р. завдяки Лютневій революції і
падінню монархії його було звільнено за амністією. Н. Махно з користю використовував своє перебування
на каторзі: він займався самоосвітою і виявив у цьому відношенні велику наполегливість. Каторга була
єдиною школою, де Махно почерпнув історичні та політичні знання, що послужили йому величезною
підмогою у його подальшій революційної діяльності.
У березні 1917 р. Н. Махно повернувся до Катеринославщини і розпочав діяльність як політик і
військовий діяч. Махно вів боротьбу з Центральною радою, називав її контреволюційною, а її
прихильників шовіністами. Він формував «селянські вільні батальйони». У березні 1918 р. Н. Махно був
змушений виїхати до Росії через наступ німецько-австроугорських військ і укладання Берестейського
миру. У Москві він зустрічався з В. Леніним. Вони домовилися про співпрацю більшовиків та анархістів.
Очолюваний Н. Махном анархістський рух, отримав широку підтримку селянства, що в революції
шукало свій шлях, як певна і зрозуміла альтернатива керівним колам. Військові формування, очолювані
ним, нічого спільного з бандами не мали. Наказ Н. Махна щодо обов’язків повстанців та завдань
повстансько-партизанського руху переконливо доводить про намагання дотримуватись в армії суворої
дисципліни: «каждый Повстанец обязан помнить и следить за тем, что среди нас нет и не может быть
места лицам, стремящимся за спиною революционного повстанства к личной наживе, к разбоям, к
разгрому мирного трудящего населения евреев; Всякие самочинные реквизиции, а также замена лошадей и
бричек без официальных бумаг от начальника снабжения воспрещается под страхом суровой
ответственности…; Пьянство считается преступлением…; Отношение к мирному населению в селе и по
пути должно быть прежде всего товарищеское и вежливое...» [1].
З початку січня 1919 р. Н. Махно розпочав боротися проти денікінців, військ Директорії та Антанти.
Його армія увійшла до складу бригади червоної Першої Задніпровської дивізії. Але через зраду червоних
махновці зазнали поразки під час наступу денікінців. Проте Радянська влада оголосила зрадником
анархіста. На початку вересня 1919 р. Н. Махно завершив переформування повстанських та окремих
червоноармійських загонів. Партизанське військо було перейменовано в «Революційну повстанську армію
України», що нараховувала близько 80 тисяч бійців, завдяки чому вдалося перемогти війська Врангеля.
Відразу після того радянське командування, порушуючи підписану угоду, розпочало ліквідацію частин
свого недавнього союзника. З кінця листопада 1920 р. до серпня 1921 р. Н. Махно вів виснажливу і запеклу
боротьбу проти більшовицької влади. Та все ж сил було замало й більшовики за допомогою військової
сили та підступних зрад перемогли Нестора Махна, який змушений був емігрувати [2].
Висновки. Н. Махно, безперечно, був непересічною особою. Йому вдалося створити боєздатну
армію, що користувалась підтримкою місцевого населення. Однак брак політичного досвіду весь час
підштовхував до ненадійних союзників, що просто використовували його військовий талант і зрештою
зрадили та створили історичний міф про махновців-бандитів.
Література.
1.
Волковинський В.М. Нестор Махно : легенди і реальність. – К. : Перліт продакшн ЛТД, 1994. –
252 с.
2.
Н. Махно и махновское движение: Из истории повстанческого движения в Екатеринославской
губернии : сборник документов и материалов / [Д.Ю. Борисов (сост.)] . – Днепропетровск : АО «DAES»,
1993. – 79 с.
3.
Повстанський рух під проводом Нестора Махна в сучасній вітчизняній історіографії // Наука.
Релігія. Суспільство. – 2010. – № 2. — С. 49-65
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8. Броварський аеропорт «Київ»
Іван Захарченко, Олена Пивоваренко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Життя цього аеропорту, напевно, є найкоротшим в історії цивільної радянської авіації. Його
історія мало відома, а його залишки представляють одну з незвичайних пам’яток померлим у Другій
світовій війні.
Під час дослідження використані методи: історичний, дедуктивний, хронологічний, аналітичний.
Матеріали і методи. До революції 1917 р. Київ був одним із центрів розвитку авіації в Російській
імперії. Аеродромів у місті та його околицях вистачало, оскільки для летовища був придатний практично
будь-який майданчик достатньої довжини, один з яких з'явився поруч із Броварами в 1913 р. [1]. Однак
літаки активно використовувалися для військових цілей. Лише після завершення Громадянської війни
радянський уряд зрозумів потенціал розвитку цивільної авіації.
Результати. Через низку політичних і економічних чинників реального зростання авіаційного
пасажиропотоку не було. Авіаційне сполучення використовувалося для доставки пошти і документів,
перевезення важливих чиновників тощо. Перші регулярні авіарейси розпочалися в Україні з появою
Товариства авіації та повітроплавання України та Криму (ТАПУК). Створення авіапарку оголосили
справою першої державної важливості, а тому у способах викачування коштів не соромилися.
Добровільно-примусовими внесками до кінця 1923 р. на авіацію зібрали 300 тис. рублів золотом. У 1924 р.
створюється АТ «Укрповітряшлях», яке започаткував перші пасажирські рейси [2].
Перші рейси з посадкою на місце майбутнього аеропорту почалися ще в 1924 р. Пасажирам
забезпечувався дуже високий рівень сервісного обслуговування: квитки з доставкою додому можна було
замовити по телефону, а на аеродром приїхати в автомобілях «Укрповітряшляху». В 1932 р. створюється
Головне Управління Цивільного Повітряного Флоту, яке пізніше стало «Аерофлотом». Тоді ж почалося
будівництво повноцінного громадянського аеродрому.
Будівництво приміщення аеровокзалу розпочалось у 1933 р. за проектом архітекторів І. Я.
Михайловського та М. В. Сдобнєва, а завершено у 1936 р. Гроші на спорудження було зібрано з місцевого
населення, яке виконувало безкоштовно у вихідні будівельні роботи. В 1934 р. аеропорт реконструювали у
зв'язку з перенесенням до Києва столиці України [1] і з 1935 р. він став функціонувати як центральний
аеропорт столиці. По Україні обслуговувалися маршрути: Полтава – Харків – Одеса – Запоріжжя – Суми –
Дніпропетровськ –Сталіно. У 1939 р. відкрито новий авіашлях із броварського аеропорту: Львів –
Дрогобич – Луцьк – Рівне [2]. Рейси виконувалися переважно на літаку К-5 Калініна, однак
використовувалися й інші машини, наприклад, ПС-35 Архангельського (на базі бомбардувальника СБ) і
ПС-89 французького конструктора Лявіля. К-5 був наймасовішим та найпопулярнішим літаком серед
пасажирів та пілотів. Він мав м'які зручні крісла, туалет, гардероб, вентиляцію, місцеве освітлення,
багажне відділення. Пілоти цінували К-5 за хороший огляд із кабіни, простоту пілотування та стійкість у
повітрі.
У 1940 р. щодня у повітря з Броварського аеропорту підіймалося 50 літаків, і за рік обслуговувалось
50 000 клієнтів. З цього ж року до самого початку війни на аеродромі базувалася окрема 17 навчальна
ескадрилья ЦПФ, яка готувала льотчиків і для бойових машин [2].
25 червня 1941 р. на аеропорт зробила наліт німецька авіація, 9 літаків JunkersJu 88 та HeinkelHe 111
розбомбили всі будівлі аеропорту, в результаті бомбардування загинуло близько 200 осіб. У подальшому
вцілілі літаки Броварського аеропорту використовувались для знищення нафтового сховища у Дрогобичі
та під час оборони Києва. Під час окупації у 1942 р. на аеродромі приймали рейхміністра окупованих
територій Альфреда Розенберга, але німці відновлювати аеропорт не стали.
Висновки. Отже, Броварський цивільний аеродром проіснував лише 16 років. Після війни він так і не
був відновлений. Сьогодні на місці аеропорту тільки руїни, але збереглася арка та колонада, яка стоїть при
вході з меморіальною табличкою «На цьому місці знаходилися в’їзні ворота до Київського аеропорту,
який був зруйнований фашистською авіацією в перші дві ВВВ». Зараз на території колишнього аеропорту
розташована діюча частина ПВО, стрільбище «Сапсан» та залишки ще однієї військової частини [3].
Література.
1. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2017. – Випуск 47 / Архітектура перший
радянських аеропортів», Семикіна О.В., С. 157-161.
2.
«Забутий
броварський
аеропорт»
[Електронний
ресурс].
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Режим
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3. «І ще про аеропорт в Броварах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://interesniykiev.livejournal.com/4444851.html
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9. Гетьман Іван Мазепа і цар Петро I
Інна Кравченко, Артем Курас
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Іван Мазепа і Петро І зробили значний внесок у розвиток історії України початку XVIII. Іван
Мазепа був великим поліглотом, володів багатьма мовами і був всебічно розвиненою людиною. А
реформи Петра І передбачали мобілізацію сил російської армії, також він проводив церковно реформу,
пов’язану з ліквідацією церковної юрисдикцією, а також фінансову та інші реформи.
Матеріали і методи. Серед численних зарубіжних праць, присвячених історії України, значний
інтерес викликає книга Теодора Мацьківа «Гетьман Іван Мазепа в західньоєвропейських джерелах 1687–
1709». Він робить численні висновки, справляє невірні гіпотези й відкриває фальшування діяльності та
біографії І. Мазепи. Вчені, що досліджували життя гетьмана Івана Мазепи (О.О. Ковалевська, Т.Г. ТаїроваЯковлева і т.д.), а також вчені, що оцінювали реформи Петра І (В.О. Ключевський, С.Ф. Платонов, С. М.
Соловйов, П. Н. Мілюков) та інші.
Результати. Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву
протягом майже 22 років (8081 днів). Цей період характеризувався економічним розвитком УкраїниГетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковно-релігійного життя та культури.
І. Мазепа є найбільш відомим в Європі та Америці представником України. Йому присвячено 186 гравюр,
42 картини, 22 музичні твори, 17 літературних творів, шість скульптур. Серед найбільш відомих творів –
гравюри І. Мигури, І. Щирського, Д. Галяховського, Л. Тарасевича, М. Бернінгротга; портрети невідомих
художників XVII–початку XVIII ст., що зберігаються в музеях України; полотна історико-легендарного
змісту відомих художників А. Деверія, Ю. Коссака, Л. Булянже, Г. Верне, Л. Булянже, Т. Жеріко,
Е. Делакруа, Є. Харпентера, М. Геримського; поетичні та прозові твори Дж. Байрона, В. Гюго,
Ю. Словацького,
О. Пушкіна,
Ф. Булгаріна,
Г. Асакі;
музичні
інструментальні
та оперні
твори П. Сокальського, К. Педротті, Ш. Пурні, Дж. В. Гінтона, Ф. Педреля, П. Чайковський, М. Гранваль,
Ф. Ліста, Ж. Матіаса, О. Титова, С. Рахманінова.
Петро Великий першим став приклепувати ковзани до взуття. До цього вони прив’язувалися за
допомогою мотузок і ременів. Звичне тепер для нас кріплення ковзанів до підошви черевиків привезено
Петром з Голландії, яку він відвідав під час подорожей по європейських каїнах. Також він захоплювався
медициною і мав пристрасть до стомотології. І. Кравченко також нагороджував завзятих пияків медаллю
вагою 7 кілограмів. Для того, щоб солдати змогли відрізняти «право» від «ліво», Петро I наказав на їх ліву
ногу примотати сіно, на праву – солому. Тому на заняттях із стройової підготовки для того, щоб рота
друкувала крок, фельдфебель командував: «сіно – солома, сіно – солома». Три століття тому у багатьох
народів Європи тільки освічені люди могли розрізняти поняття «правий» і «лівий». Селяни цього не знали.
«Пётр Первый помстился проклятым хохлам за гада-мазепу, вырезав всё населения гетманской
столицы Батурина. В этом змеином гнезде он уничтожил около 20 тысяч врагов народа. Русский святой
царь принуждал к миру, уничтожая русофобию в женщинах и детях путём их полного истребления. ...
Пётр Первый своевременно и непреклонно заставил тёмных малоРоссов Левобережья навсегда полюбить
Родину».
У 1687 р. Iван Мазепа став гетьманом Лівобережної України. Він прагнув зміцнити державну владу,
об'єднати під гетьманською булавою Лівобережну й Правобережну Україну, Запорожжя і Слобожанщину.
Iван Мазепа піклувався про розвиток освіти, науки, культури. За його сприяння Києво-Могилянська
колегія була перетворена в Академію й одержала від російського уряду підтвердження статусу вищого
навчального закладу. Завдячуючи енергії Iван Мазепи та значною мірою його матеріальній підтримці, на
Лівобережжі було збудовано ряд архітектурних перлин у стилі українського бароко. Як політик
Iван Мазепа прагнув забезпечити державний розвиток України. Довідавшись про плани Петра I
ліквідувати українську автономію, він розпочав таємні переговори з польським королем Станіславом
Лещинським, а в жовтні 1708 р. відкрито перейшов на бік шведського короля Карла ХІІ, уклавши з ним
угоду, що передбачала надати Україні статусу політично незалежної держави. Після поразки у Полтавській
битві (27 червня 1709 р.) гетьман змушений був емігрувати до Османської імперії, де невдовзі помер.
Висновки. З досліджень Ключевського та Ковалевської були висвітлені значні внески видатних
діячів І. Мазепи та Петра І. Їм було присвячено багато пам’яток та освітньо культурних закладів у їхню
честь.
Література.
1. Біляцька В. П. Художньо-біографічна модель образу Мазепи в сучасних історичних романах та
віршах. – Питання літературознавства. – 2014.
2. Таїрова-Яковлева «Іван Мазепа і Російська імперія». – К.: Кліо, 2012.
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10. Розвиток міст Донбасу у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Крістіна Роньшина, Артем Курас
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. У тезах розглянуто основні передумови появи міст Донбасу, простежено
внутрішні та зовнішні умови їх розвитку в дореволюційну добу. Проаналізовано
основні етапи цього процесу. Визначено основні чинники, які сприяли перетворенню
Донбасу на один з найбільш урбанізованих регіонів України.
Матеріали і методи. На підставі різних джерел та історичних досліджень
з’ясовується, що їх утворення відбувалося переважно за територіальноадміністративним принципом як важливих транспортних осередків та оборонних
форпості.
Результати. Головними чинниками зростання міст і містечок були промисловий
переворот, індустріальний бум, розбудова залізничної мережі, збільшення обсягів
торгівлі тощо. На початку ХХ ст. розвиток міст характеризувався облаштуванням і
благоустроєм центральної, елітної частини населених пунктів регіону. Їхніми
особливостями були впровадження різного роду побутових вигод, розширення
міської транспортної мережі, облаштування вулиць та громадських місць.
Отже, історія дореволюційного розвитку міст Донбасу мала стрімкий і досить
суперечливий характер. Доцільним є її умовний поділ на три етапи, кожен із яких
характеризується певною специфікою зовнішніх та внутрішніх умов розвитку
тутешніх міст.
Перший етап тривав із середини ХVІІ ст. до 1780-х рр., коли військове
протистояння Кримського ханства, Речі Посполитої та Російської імперії
спрямовувало тогочасне заселення та розвиток регіону. З перемогою Російської
імперії у цьому протистоянні регіон повністю потрапив під її владу. Його розвиток й
заснування перших тутешніх міст відповідало виключно її інтересам.
Другий етап, який тривав із 1780-х по 1880-ті рр., ознаменувався системним
заселенням та всеохоплюючим господарським освоєнням даної території. Під
впливом міграційної політики Російської імперії сюди переселялись не лише
українці, росіяни та білоруси, а й вихідці з Балкан, Європи, Малої Азії тощо. У цей
час, формується багатогранна сукупність етнічних груп, які, однак, поки що
залишаються замкненими й оберігають свою однорідність. Лише в результаті
проведення реформ 1860–1880-х рр. вони все частіше стали контактувати між собою.
Ще однією особливістю цього етапу була поява і розвиток робітничих поселень
навколо заводів та шахт. Вони надзвичайно залежали від своїх підприємств,
успішність який обумовлювала зростання та розвиток поселень. Прикладом такої
взаємозалежності була Юзівка, яка за перші півстоліття свого існування зросла від
маленького робітничого поселення до одного з найбільших поселень міського типу.
Третій етап, кінець ХІХ ст. – початок ХІХ ст., характеризувався посиленням тих
процесів, які зародились раніше. Завдяки розробці багатств надр та підприємницькій
активності великого капіталу продовжували зростати міста. Їх населення
збільшувалося переважно за рахунок все нових і нових переселенців, які, перш за все,
шукали можливостей задоволення власних потреб. Міста надавали більше таких
можливостей в порівнянні з сільською місцевістю.
Висновки. Отже, економічна успішність промислових міст сприяла збільшенню
кількості мігрантів і призвела до перетворення Донбасу на початку ХХ ст. в один з
найбільш урбанізованих регіонів України.
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11. Ознаки формування національної української державності сторінками роману З.
Тулуб «Людолови»
Віктор Поденко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. З часу незалежності України проблема історичних досліджень завжди перебуває в
центрі уваги. Впродовж всієї національної історії України історичні події розгортаються на
всіх теренах гуманітарних наук. Гортаючи сторінки історії, відчуваємо її розвиток у лоні усіх
століть і до сучасності, адже глибина подій, явищ і фактів є мовою саме гуманітарних наук, де
в основу одного з романів Зінаїди Тулуб про часи гетьманування Конашевича-Сагайдачного і
покладено сюжет подій кінця XVI – початку XVII століття.
Матеріали і методи. Роман Зінаїди Тулуб «Людолови» – один із найкращих українських
історичних творів ХХ століття, в якому автор, спираючись тільки на вірогідні джерела й
документи, змальовує життя України на початку XVII століття, коли гетьманом був Петро
Конашевич-Сагайдачний. До розуміння тієї далекої епохи, коли закладалися підвалини
національної державності, коли козацька Україна поставала на європейському терені як
могутня держава.
Результати. У такому розумінні в подальшому більш-менш виразні ознаки формування
національної самоідентифікації можна спостерігати вже з кінця XVIII – початку ХІХ ст., коли
були ліквідовані останні атрибути козацько-гетьманської державності, а окремі спалахи
боротьби за українську автономію зазнали поразки. З іншого боку, зусиллями вітчизняної
інтелектуальної еліти, яка залишилася зі своїм народом, протягом усього ХІХ ст.
поширювалися ідеї національного самовизначення українського етносу, культивувалися його
етнічно-культурна самобутність та самодостатність. Творилася літературна мова
(І. Котляревський,
П. Гулак-Артемовський,
Г. Квітка-Основ’яненко,
Т. Шевченко),
досліджувалися фольклор, звичаї, побутова народна ментальність (М. Цертелєв,
І. Срезневський, М. Максимович), започатковувалися концепції національної історії («Історія
русів» невідомого автора, праці В. Антоновича, М. Костомарова, М. Грушевського).
Патріотично налаштована частина української інтелігенції бачила своє покликання в тому,
щоб сприяти етнічній самоідентифікації українців як необхідній умові формування нації, перед
якою постане завдання не лише виробити власну повноцінну культурну ідентичність, а й
досягти визволення з національного поневолення.
З. Тулуб, хоч і мало досліджена сторінка в українській літературі, але відчуваємо широку
палітру духовного світу, художньої образності, різнонародності, початок державотворення,
духовне відтворення, розбудову національної освіти на рубежі XVI-XVII століть, що дозволяє
розкривати зображення на відтворенні подій національної історії України, яка є головною
темою всієї архітектоніки роману.
Засобом досягнення такої етнічної однорідності залишалася всеохоплююча асиміляція.
Поставивши за мету досягнення «зовнішньої одноманітності замість внутрішньої
однодушності», зазначав М. Грушевський, влада з енергією і послідовністю, гідними кращої
мети, прагнула згладити, витравити історичні форми українського життя і національної
особливості, ославити все, що виділялося порівняно з життям великоруського народу 1.
Висновки. У період тоталітарного режиму ірраціональне та значуще для історії України
вважалось антиісторичною проблемою. Тому друкувати роман було заборонено. Зміст цієї
проблеми в усіх дослідженнях роману, багатогранність твору, ґенеза розвитку проблеми
народів періодів як XVI-XVII століть (20-30-х років), так і для сьогодення.
Література.
1. Грушевский М. Украинство в России, его запросы и нужды. – СПб, 1907. – 9 с. – С.8.
2. In.ua/ua/kultura/roman-lyudolovi [Електронний ресурс]: Роман «Людолови» //
ВІДОБРАЖЕННЯ СКЛАДНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ДІЙСНОСТІ.
– Режим доступу:
http://islam.in.ua/ua/kultura/roman-lyudolovi-vidobrazhennya-skladnoyi-istorichnoyi-diysnosti.
–
назва з екрану.
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12. Масові репресії 1930-х років в Україні (на матеріалах Вінницької області)
Дарія Жалюк, Олександр Пилипенко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Репресії радянської влади проти населення Радянського Союзу, загалом,
та проти українців зокрема, не можуть бути забутими. Інакше зберігатиметься
небезпека повторення нових трагедій.
Матеріали і методи. Під час написання тез були використані наступні методи
наукового дослідження: порівняльний, синтезу і аналізу.
Результати. Репресії радянської влади проти населення Радянського Союзу,
загалом, та проти українців зокрема, не можуть бути забутими. Інакше
зберігатиметься небезпека повторення нових трагедій. Починаючи з 1929 р. масові
репресії трьома хвилями прокотилися по Україні: І. 1929-1931 рр. — примусова
колективізація, процес проти «Спілки Визволення України (СВУ)», ліквідація УАПЦ.
ІІ. 1932-1934 рр. – Голодомор, терор проти інтелігенції та партійних працівників.
ІІІ. 1936-1938 рр. – «Великий Терор» українського народу.
Карально-репресивні органи, що були невід’ємною частиною тоталітарної
системи, мали виконувати три головні завдання: Ліквідувати організовану опозицію
та випадки інакомислення в більшовицький партії; Забезпечити державу через
систему ГУЛАГу дармовою робочою силою; Тримати під жорстким контролем хід
суспільних процесів. Можна виділити основні напрямки масових репресій в Україні.
Репресії проти селянства – розкуркулювання, штучний голод 1932-1933 рр., Боротьба
зі “старими спеціалістами”. Репресії пояснювалися необхідністю боротьби з
“ворогами народу”, що перешкоджають соціалістичному будівництву. Боротьба з
“підпільними націоналістичними організаціями”. У 1929-1930 рр. було сфабриковано
справу “Спілки визволення України”. Була репресована інтелектуальна еліта
українського народу. Серед засуджених були 2 академіки, 11 професорів, 2
письменники, викладачі , науковці, священики, студенти. Боротьба проти релігії і
церкви. У січні 1930 р. була примусово розпущена УАПЦ, а митрополита М.
Борецького, майже всіх єпископів і частину священників репресували.
Продовженням розправ над інтелігенцією стало “викриття” ще однієї “ворожої
організації” – “Українського національного центру” та його структурного підрозділу
“Української військової організації”. Усіх 50 “членів УНЦ” засудили до різних
термінів тюремного ув’язнення. Пізніше, у 1937 р., 33 з них були засуджені
повторно: 21 розстріляли, іншим подовжили строки.
Висновки. Отже, за період комуністичного терору 1930-х років Радянська
Україна зазнала значних втрат у розмірі понад 4 — 4,5 млн. людей, серед яких були
видатні українські митці, художники, поети, політичні діячі. Масові репресії
призвели не тільки до фізичного винищення українців, вони також понівечили долю
багатьох людей, сприяли моральному розтлінню тих, кого терор не торкнувся. За
розмахом знищення населення власної країни комуністичний терор не знає собі
рівних у світовій історії.
Література.
1. Голод 1932-1933 рр. на Вінничині // Григорчук П. С., Романюк І. М. − 2003.
2. Винокурова Ф. Листи у вічність // Камертон. − 1993. − 20 вересня.
3. Шульга І. Діти голодного 1933. На матеріалах Поділля // Панорама, 1993. − 14 липня.
4. Шульга І. Голод на Поділлі: До 60-річчя голодомору 1933 р. − Вінниця, 1993.
5. Вінниця; злочин без кари; Документи, свідчення, матеріали про більшовицькі розстріли у Вінниці в 1937-1938-х
роках. − Вінниця, 1997. − С. 13, 26.
6. Шаповал Ю. І. Україна в 20-50-х років: Сторінки ненаписаної історії // Шаповал Ю. І. − К., 1993.
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13. Роль Тараса Григоровича Шевченка в діяльності
Кирило-Мефодіївського товариства
Ємілія Омельченко, Олександр Пилипенко
Національний університет харчових технологій, Київ Україна
Вступ. У той час, як в Європі ширились ідеї Великої французької революції,
соціального і національного визволення, відбувалась політизація національновизвольної боротьби слов'янських народів, у Російській імперії жорстокий
самодержавний режим Миколи І переслідував будь-які прояви лібералізму і
вільнодумства. За таких умов на початку 1846 р. в Києві було створено справжню
нелегальну українську політичну організацію — Кирило-Мефодіївське товариство.
Матеріали і методи. під час написання тез були використані наступні методи
наукових досліджень: метод синтезу і аналізу, емпіричний метод та загальнонаукові
методи історичного еаналізу.
Результати. У березні 1847 р. Кирило-Мефодіївське братство було викрите. Це
сталося за доносом провокатора – сина жандармського офіцера, студента
університету О. Петрова, який був сусідою М. Гулака по квартирі і прийнятий ним до
товариства. Найтяжчої кари зазнав Тарас Шевченко. За особистим розпорядженням
царя він був відправлений рядовим до Оренбурзького окремого корпусу під
"найсуворіший нагляд із забороною писати й малювати"; Гулак на три роки був
посаджений до Шліссельбурзької фортеці, а потім засланий до Пермі; Костомаров
після річного ув'язнення в Петропавлівській фортеці відправлений на заслання до
Саратова; Куліш ув'язнений на чотири місяці у фортеці, а потім перебував на
засланні в Тулі; Білозерський засланий до Петрозаводська. Інші члени товариства
були заслані й поставлені під поліцейський нагляд із забороною повертатися в
Україну. Після повернення із заслання Тарас Шевченко, не зважаючи на постійний
нагляд поліції, продовжував громадську діяльність. Розуміючи вагу масової
національної освіти у відродженні України він власним коштом видав власноруч
написаний "Буквар" для початкового навчання грамоти дорослих українців рідною
мовою.
Висновки. Ідеї Тараса Шевченка та Кирило-Мефодіївського товариства
кардинальним чином вплинули на українське національне відродження. Надалі це
відродження продовжилося напруженою культурною працею вже не одиниць і
десятків, а сотень і тисяч українських письменників, поетів, композиторів, істориків,
етнографів, тобто тих діячів, які збурювали національну гідність та історичну пам'ять
народу. Завдяки цій праці великого Кобзаря серед діячів українського відродження
другої половини XIX – початку XX ст. з'являються численні постаті світового
масштабу, такі як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Іван НечуйЛевицький, Семен Гулак-Артемовський, Марко Вовчок, Михайло Вербицький, Ольга
Кобилянська, Борис Грінченко, Марко Кропивницький, Марія Заньковецька, Микола
Аркас, Іван Карпенко-Карий, Панас Саксаганський, Микола Лисенко, Кирило
Стеценко та ін.
Література.
1. Грушевський М. Історія України - Руси: У 10 т. – К., 1998.
2. Бойко О.Д Історія України. – К.: Либідь, 2014.
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14. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності
Альона Шковира, Олександр Пилипенко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Глобальні проблеми відображають суттєві негаразди, що охоплюють
економічну, енергетичну, демографічну, соціальну, екологічну та інші сфери
людського існування. Вони зачіпають людське життя не лише в певних регіонах
світу, а мають планетарний характер.
Матеріали і методи. Під час написання тез були використані наступні методи
наукового дослідження : порівняльний, синтезу і аналізу.
Результати. Глобальні проблеми — це проблеми, які стосуються життєвих
інтересів всього людства, всіх народів, країн, континентів, всіх соціальних сил і
класів, а в перспективі й майбутнього всього людства; це проблеми, що насправді
набувають всесвітнього характеру, тобто виявляються як об'єктивний фактор
розвитку суспільства в усіх основних регіонах; це проблеми, не вирішення яких
створює загрозу для майбутнього людства і які мають бути вирішені, щоб
забезпечити дальший прогрес суспільства.
Глобальні проблеми можна поділити на дві великі групи. Перша з них об’єднує
ті, що діють у системі “людина — природа”, друга - ті, що діють у системі “людина людина”. До першої групи належать: проблеми населення Землі та його
життєзабезпечення (продовольча, енергетична, сировинна й взагалі проблеми
задоволення матеріальних потреб, а також демографічні проблеми) проблеми захисту
навколишнього середовища, проблема освоєння космічного простору і Світового
океану, використання їх в інтересах людини; проблема запобігання стихійним лихам
і боротьбі з їхніми наслідками.
До другої групи належать: проблема ліквідації відсталості (економічної,
культурної) країн, що розвиваються; проблема захисту і розвитку “духовного
середовища”, примноження духовної культури; проблема вдосконалення освіти,
інформатики; проблема боротьби зі злочинністю, наркоманією та іншими
негативними соціальними явищами, зокрема з міжнародним тероризмом; одна з
найбільш гострих - проблема збереження миру.
Висновки. Глобальні проблеми людства неможливо вирішити зусиллям окремих
країн. Тому потрібний єдиний міжнародний механізм їх розв'язання і регулювання,
мобілізація ресурсів усіх країн світу, визначення міжнародних правових та
економічних норм цього регулювання. Без відповідних людських якостей, без
глобальної відповідальності кожної людини, неможливе рішення ні одній з
глобальних проблем.
Література.
1. Капітон О.В. Глобалістика і глобальні проблеми сучасності / О.В. Капітон —
Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkzh/2010_35/3Kapiton_O.p
df — [Електронний ресурс].
2. Корнієнко В.О. Основні політико-ідеологічні доктрини та глобальні проблеми
сучасності / В.О. Корнієнко, Г.Я. Буртяк. — Вінниця, 2003. — 91 с.
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15. Реформування політичної системи в Україні після Революції гідності
2013-2014 рр.
Іванна Біла, Олександр Пилипенко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Революція гідності — політичні та суспільні зміни в Україні з 21
листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані спротивом проти відходу
політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську
інтеграцію та подальшою відмовою від цього курсу. Одними з головних причин
протестів стали небажання народу України миритись з перетворенням країни не
лише де-факто, але і де-юре на одну з колоній Росії.
Матеріали і методи. Під час роботи над розвідкою використовувались дані,
опубліковані в наукових монографіях, статтях та періодичних виданнях.
Результати. Уряд, що прийшов до влади після Майдану заручився значною
політичною та фінансовою підтримкою з боку міжнародних партнерів. У 2016 році
Міжнародна фінансова підтримка допомогла стабілізувати національну грошову
одиницю й економіку та розпочати численні реформи, що навряд чи було б
можливим за її відсутності. Був наданий безвізовий режим з країнами ЄС, а
підписана у 2014 році Угода про асоціацію з ЄС стала дорожньою картою реформ у
ряді сфер. Поєднання громадянської зацікавленості та міжнародної підтримки
дозволило Україні досягти значного поступу в економічних реформах. На даний час
можна виділити 6 основних досягнень:
1. Реформу газового сектора країни слід вважати одним з найбільших успіхів.
Першим значним досягненням стала відмова від постачання газу з Росії.
2. Національний банк України (НБУ) здійснив кілька реформ з 2014 року Деякі з
них були болісними, оскільки їх треба було реалізувати в умовах значних
накопичених дизбалансів та економічного спаду.
3. Система державних закупівель змінена у 2014 році і включала низку
законодавчих та інституційних змін, а також технічну модернізацію і введення в дію
нової системи електронних закупівель — ProZorro.
4. Реформа децентралізації розпочалася на початку 2015 року з поправками до
Бюджетного кодексу та прийняттям Закону "Про добровільне злиття громад".
5. У липні 2015 року новий закон "Про Національну поліцію України" замінив
радянський Закон "Про міліцію" (1990 року). Його основною метою була
деполітизація міліції та надання їй більшої автономії та створення сервісної служби.
Висновки. Зрозуміло, модернізація країни не завершена. Ймовірно, має пройти
багато років, перш ніж Україна підніметься до рівня своїх більш розвинених сусідів.
Є чималий простір для вдосконалення судової та правоохоронної систем, охорони
здоров'я, освіти, державної служби та інших сфер. Угода про асоціацію між
Україною та ЄС може бути використана як дорожня карта для реформування.
Література.
1. Головко В. Революція гідності 2013-2014 рр. та агресія Росії проти України.
Монографія / Головко В., Палій О., Черевко О., Янішевський С. – К., 2015.
2. Революція гідності: маємо пам’ятати.- Тернопіль, 2015.

24

16. Національна –визвольна війна українського народу під приводом
Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої
Ілля Пилипченко, Олександр Пилипенко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна.
Вступ. Національно – визвольна війна почалась у 1648 році під приводом
Б.Хмельницького. Причиною були – соціальні ,релігійні, політичні гноблення Речі
посполитої по відношенню до українського народу. Український народ не витерпів
знущання та пішов на повстання.
Матеріали і методи. Українську революцію, що зазнала поразки через низький
рівень політичної культури народу, розглядав національно-визвольну боротьбу 16481657 рр В.Антонович .Він першим серед українських науковців поставив події
середини ХVII ст. в один типологічний ряд з Англійською та Неаполітанською
Революціями. Вчений розрізняв існування у визвольному русі різних течій ,
наголошував на прагненні старшини посісти місце польської шляхти.
Результати. Визвольна війна супроводжувалася численними жертвами і
руйнуваннями. Але визвольні змагання мали велике історичне значення: вони
привели до витворення національної держави ( її частина на Лівобережжі
проіснувала в складі Російської імперії до початку 80-ч рр.. 18 ст.); в ході визвольної
війни формувалася національна держава ідея, що стала для наступних поколінь
українців заповітом у боротьбі за незалежність; вони відіграли роль могутнього
імпульсу для розвитку національної самосвідомості; сформували нову політичну
еліту, що захищала національні інтереси.
1. Козацтво зазнавало постійних утисків: магнати відбирали в них хутори,
луки, ставки, млини, примушували платити десятину, за будь-яку непокору козаків
кидали до в'язниць і мордували, багато козаків перетворили на кріпаків;
2. Посилилося гноблення селянства. Панщина на Наддніпрянщині досягла 4
днів на тиждень, у західних районах - до 6 днів. Крім панщини, селяни змушені були
виконувати і інші повинності ( працювати в маєтках, виконувати різноманітну
роботу);
3. У містах українці були усунені від участі в міському самоврядуванні, їхні
місця посідали іноземці;
4. Українцям чинили всякі перешкоди під час вступу до цеху, займатися
ремеслом чи торгівлею;
5. Посилилась політика насадження уніатства та католицизму, переслідувалося
православ'я.
Висновки. Взагалі оцінюючи історичні виступи наших давніх нащадків можна
сказати , що Українська держава відбулася, але в зародковому стані : справжньої
державності в неї не було, а була часткова, сильно обмежена автономія. Умови
договорів царська влада постійно не виконувала і весь час намагалась переписати їх у
власну користь. Наступні гетьмани хоча якось відстоювали незалежність , але
регулярно згоджувалось на переоформлення міждержавних угод в гірший для нас
бік.
Література.
1. Грушевський М.С. Історія України Русі:- Київ: Либідь, 1998.
2. Бойко О.Д. історія України:- Київ: Знання 2014.
3. Смолій В.А. історія України: нове бачення:- Київ Наука, 1995.
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17. Політичні відносини між Україною та США
Роман Топчій, Олександр Пилипенко
Національний університет харчових технологій, Київ Україна
Вступ. Дипломатичні відносини між двома країнами було встановлено 3 січня
1992 р. З часу відновлення незалежності України США надають практичне сприяння
її утвердженню як сучасної демократичної та економічно розвиненої європейської
держави
Матеріали і методи. Під час написання тез були використані наступні методи
наукового дослідження: порівняльний, синтезу і аналізу.
Результати. Розвиток стратегічного партнерства між Україною та США є одним
із ключових пріоритетів зовнішньої політики нашої держави. Головним українськоамериканським міждержавним органом, діяльність якого спрямована на реалізацію
положень Хартії стратегічного партнерства, є двостороння Комісія стратегічного
партнерства (КСП), в якій співголовують Міністр закордонних справ України і
Державний секретар США. Її перше засідання відбулося в грудні 2009 р. у
Вашингтоні, всього відбулося три засідання. Протягом останніх років суттєво
розширено договірно-правову базу співпраці. В цілому, між Україною і США
укладено 143 міжнародно-правових документів. Серед пріоритетних для української
сторони питань співпраці зі США: мобілізація міжнародної спільноти на захист
суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення обороноздатності й
енергетичної безпеки України, залучення міжнародної допомоги для реалізації
всеосяжних політичних, економічних та соціальних реформ, а також зміцнення
верховенства права в Україні. На консульському напрямі пріоритетними для
української сторони питаннями є захист прав та інтересів фізичних і юридичних осіб
України, забезпечення гідних умов проживання і виховання усиновлених з України
громадянами США дітей, лібералізація візової політики з боку США. важливим
фактором, який сприяє повнішій реалізації потенціалу співробітництва України і
США, залишається присутність на території Сполучених Штатів численної
української громади — понад 900 тис. американців українського походження (в
американських україномовних виданнях йдеться про 2 млн. українців). У зв’язку з
цим, пріоритетним для Української держави залишається зміцнення зв’язків з
українською громадою, сприяння забезпеченню її етнокультурних потреб. Велика
увага надається розширенню контактів між обома країнами, виведенню їх за межі
обох столиць. Цьому сприяють проекти щодо встановлення і розширення
побратимства на рівні міст обласного значення України та впливових міст США, а
також щодо активізації існуючих і налагодження нових зв’язків між вищими
навчальними закладами України і США.
Висновки. Серед основних проблемних аспектів у відносинах США називають
певну недієздатність української влади. Зокрема, проявами цього є розкол у
парламенті, політична нестабільність. Деякі американські політики наголошують на
недосконалості українського законодавства та корумпованості влади. Однією з
найважливіших проблем є необхідність проведення реформування в Україні
і адаптації нашого законодавства до європейських та світових стандартів, розв’язання
політичної кризи.
Література.
1. США і світ ХХІ століття. − К.: ЦВП, 2013.
2. http://usa.mfa.gov.ua,
3. http://www.kymu.edu.ua
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18. Зовнішня політика Японії на початку ХХ століття
Артем Курас, Олександр Пилипенко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Зовнішня політика Японії в першій половині ХХ ст. представляє інтерес з точки
зору зміни геополітичної ситуації в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні напередодні та в роки
Другої світової війни, і зміни сформованої після Першої світової війни ВерсальськоВашингтонської системи.
Матеріали і методи. Дослідженню японської геополітики в Азіатсько-Тихоокеанському
регіоні присвячені чисельні праці зарубіжних вчених: праця професора Міжнародного
інституту стратегічних досліджень Чальза Мессенджера «Енциклопедія війн ХХ століття»,
«Історія другої світової війни» Курта Фон Типпельскирха. Зовнішній політиці Японії
напередодні Другої світової війни присвячені наступні праці: «Вторая мировая война 1939–
1945 гг.», «Истории Великой Отечественной войны», праця Ф.Д. Волкова «тайное становится
явным», наукова стаття А.А. Кошкина «Почему Япония не напала на СССР» і фундаментальне
дослідження Нігматулліна Р.М. «Внешняя политика Японии накануне Второй мировой
войны».
Результати. Після Першої світової війни, Японія втрачає свій вплив у Китаї та
Тихоокеанському регіоні. Рішення Вашингтонської конференції 1922 р. про скорочення
японського військового флоту викликали в країні появу право радикальних шовіністичних
організацій. За мовчазної згоди країн Західної Європи і США Японія спрямовує вектор своєї
агресії проти Манчьжурії. Одночасно її уряд підтримував «політику відкритих дверей» щодо
Китаю. Американські лідери Вудро Вільсон та Герберт Гувер прагнули зробити із Японії свого
союзника у справі неоколонізації Азійсько-Тихоокеанського регіону і усіляко загравали з
японським імператором, закриваючи очі на його спосіб вирішення власних проблем.
Американська Адміністрація В. Вільсона та Г. Гувера не приділяла особливої уваги зростаючій
могутності союзника. Британія і Франція вели схожу політику щодо Японії. У квітні 1927 р. до
влади прийшов уряд лідера партії Сейюкай (Товариство політичних друзів) – генерала Танака
(1863–1929). Він був одним з організаторів японської інтервенції на території Радянського
Союзу. Він розробив план загарбання Китаю, відомий під назвою «Меморандум Танаки». Під
його впливом сформувалась у 20-х роках ХХ ст. зовнішньополітична концепція Японії.
На початку липня 1927 р. в Токіо відбулася «східна конференція» за участю представників
міністерства іноземних справ, військового, морського міністерств, Генерального штабу. На
розгляд конференції було винесено одне питання «Про основи японської політики у Китаї». З
підсумкового документу конференції випливає наступне: «…для того, щоб завоювати світ, ми
повинні спочатку завоювати Китай…Заволодівши ресурсами Китаю, ми перейдемо до
захоплення Малої Азії, Центральної Азії, і Європи…». У відповідності з прийнятою
доктриною, японські збройні сили у вересні 1931 р. розпочали планомірне захоплення Китаю.
До початку наступного року японські війська окупували Південну Маньчжурію і місто Мукден
(Шеньян). Вашингтон спробував опротестувати ці дії. Наприкінці 1934 р. Японія в
односторонньому порядку денонсувала рішення Вашингтонської конференції і почала
здійснення військової реформи й модернізацію власної армії і флоту. Внаслідок цього країна
отримала один із найпотужніших військово-морських флотів у світі, який не поступався
американському і міг переміщуватись на великі відстані.
Висновки. Отже, провідні країни світу проводили політику лавірування і подвійних
стандартів. Керівництво Великобританії, Франції, США вбачали у Японії ключового союзника
у боротьбі з комуністичним режимом в Радянському Союзі. Переможені Берлін і Рим вбачали
в Токіо реального партнера у зруйнуванні Версальсько-Вашингтонської системи і перебудові
світу. Спроби США задовольнити амбіції Токіо за рахунок північного Китаю провалились.
Японія продовжувала експансіоністську політику на далекому Сході.
Література.
1. Кошкин А. Тень Цусимы длиной в век. Факты. Документы / А. Кошкин. – М.: Олма-Пресс, 2003.
2. История Японии. – М.: Наука, 1997.
3. Мессенджер Ч. Энциклопедия войн ХХ века / Ч. Мессенджер. – М.: КСМО-ПРЕСС, 2000.
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19. Мотивація вояків дивізії СС «Галичина»
Михайло Васюра, Олег Самко
Смілянський коледж харчових технологій НУХТ
Вступ. Вивчаючи історію України у період Другої світової війни, не можна не помітити таку
сторінку, як дивізія СС «Галичина». Багато із дослідників не можуть дати однозначну оцінку цьому явищу.
Було б некоректно дивитися на дану проблему крізь призму минулих стереотипів, тому що так неможливо
побачити істину.
Матеріали і методи. У дослідженні були використані загальнонаукові та спеціальні методи.
Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних авторів, статті, опубліковані у
періодичних виданнях, архівні матеріали, спогади очевидців, фотоматеріали.
Результати. Після поразок у 1943 році німці відмовилися від своєї амбітної позиції, нібито війну
проти СРСР вони можуть вирішити тільки "пролиттям німецької крові". І тому для боротьби з
більшовизмом почали притягати й інші народи, творячи підрозділи в рамках "Зброї СС" ("WaffenSS").
Губернатор Галичини Отто Вехтер був прихильником українців. Створення корпусу, на думку
Вехтера, мало привернути увагу урядових кіл Третього Рейху як до галицьких українців зокрема, так і до
українського питання взагалі, однак, ця ідея була заблокована Рейхсфюрером СС Гіммлером, що надалі не
мав довіри до народів Східної Європи.
Ідея створення української дивізії дістала підтримку у народному середовищі, особливо серед
української інтелігенції Західної України. Про це може свідчити, скажімо, те, що з самого початку
зголосилося 80 тисяч добровольців, хоча для комплектування дивізії потрібно було тільки 15 тисяч. В
листопаді 1943 року, дивізія налічувала близько 6-ти тисяч добровольців. Нові рекрути постійно
прибували. У розпорядження дивізії без розбору перейшов особовий склад ліквідованого німецького
запасного куреня в “Гайделяґері” (“Heidelager”), який вишколював перших добровольців.
Дивізійними зовсім не були прихильниками нацизму. Це були селянські підлітки, юнаки, які йшли
захищати Україну. Мотиви створення, скажімо, французької чи голландської дивізій «зброї СС» та дивізії
«Галичина» були надзвичайно різними. Якщо у Західній Європі ці формування справді складалися з
ідейних симпатиків нацизму, то дивізію «Галичина» українські прихильники її створення від початку
розглядали як зародок майбутнього війська незалежної і від Німеччини, і від Росії самостійної України, на взірець Січових Стрільців, які стали ядром Української армії під час національно-визвольної революції.
До речі, не всі українські політичні сили схвалювали цю ідею. Якраз у цей час розгорнулося активне
формування Української Повстанської Армії. Її керівники обстоювали необхідність одночасної боротьби
на два фронти, з обома тоталітаризмами, і вважали, що створенням дивізії «Галичина» українська молодь
втягується у гру за чужі політичні інтереси.
Після першого набору до української дивізії, коли до вишкільних таборів від'їхали близько 13.000
добровольців, переведено було ще кілька менших наборів, зокрема восени 1943 року й у першій половині
1944. За весь час вишколів дивізію з тих чи інших причин залишили понад 2.000 осіб: частину їх було
визнано нездібними до військової служби, а близько 600 вояків перейшли до УПА (багатьох з них
скерувало спеціально до дивізії керівництво ОУН(б) з метою набуття ними модерного військового
вишколу, а також поширення своєї партійної пропаґанди в дивізії). Більшість українських старшин дивізії
служила в колишній австро-угорській армії, а згодом в Українській Галицькій Армії; менше – у російській
царській армії, пізніше в Армії Української Народної Республіки.
Українців, які перебували у складі СС «Галичина» називають по-різному одні вважають їх
зрадниками, інші героями. Згадаємо той факт, що Ватикан – духовна столиця західного світу, дивилася на
них як на добрих католиків і антикомуністів, саме тому в англійському полоні вони були переведені з
«військовополонених» на «ворожий персонал що здався». Слід згадати про репресії, які проводила
радянська влада на Західній Україні в 1939 після приєднання Галичини до СРСР. Звичайно, страшні
спогади ще залишалися в пам’яті галичан і вони шукали методів до того щоб захистити себе від
більшовицької навали. До речі, бійці СС«Галичини» добре ставилися до УПА, а місцеві жителі приймали
їх до себе. Не зважаючи на це вони боролися пліч-о-пліч з катами Освенцима і Бухенвальда. Цей факт
знижує симпатії до бійців «Галичини». Але з іншого боку на них насувалася не менш страшна ідеологія
комунізму з численними таборами у Сибіру і масовим знищенням людей.
Висновки. Друга світова війна була страшним і трагічним часом з кривавою боротьбою між
ідеологіями, які засудив сучасний світ. Ми повинні пам’ятати людей, які загинули. У цілому, на питання
про статус бійців «Галичини» має відповісти народ України, дослідники лише прагнуть дійти до
істини,яку вимагає від нас історія.
Література.
1.Верига В.І.Дорогами другої світової війни / В.І.Верига / Торонто. 1980. - 346 с.
2.Гайке В-Д. Українська Дивізія Галичина. Історія формування і бойових дій у 1943-1945 роках / ВД.Гайке / Мандрівець, 2012 р. - 208 с.
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1. Традиції повсякденної та святкової системи харчування українців
Софія Безпечна, Надія Левицька
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Культура українського народу є багатогранною, адже вона формувалася
протягом багатьох років та під впливом різноманітних чинників. У зв’язку з тим, що
їжу необхідно готувати систематично і цей процес нерозривно пов'язаний із
сімейним побутом, народне харчування залишається найстійкішим компонентом
матеріальної культури. Страви та способи їх приготування є специфічними ознаками
національних особливостей кожного народу.
Матеріали і методи. Для розкриття цієї теми ми використовували матеріали
писемних рецептур, наукових праць, довідників, усної народної творчості щодо
обрядів харчування. Ми порівнювали повсякденне та святкове харчування українців,
встановлювали чинники, що сприяли формуванню певної системи.
Результати. На формування української системи харчування впливало багато
чинників: передусім історичні, соціально-економічні, культурно-побутові,
географічні умови проживання етносу, традиції, напрями і ступінь розвитку
сільського господарства. Українська кухня – національна кулінарія, яка має свою
давню історію та славиться різноманітністю, нараховує сотні рецептів. Святкове та
повсякденне харчування українців відрізняється. У різні хронологічні межі воно
мало свої відмінності, але спільною ознакою є те, що калорійність святкових страв
значно вища за повсякденні. Особливістю системи харчування українців є те, що
прийом їжі є певним обрядом, має свої традиції .
Українська кухня характеризується великим багатством, неповторністю та
самобутністю. На відміну від страв інших кухонь, більшість страв української кухні
відзначається складною рецептурою і складними комбінованими способами
приготування. Уся їжа повинна бути не тільки поживною, але й смачною.
Українським селянам доводилось багато і тяжко працювати і мабуть саме тому,
протягом минулого тисячоліття наші господині створювали рецепти не складних, але
напрочуд смачних страв.
Багато зі страв української кулінарії набули етнічної символіки, яка визначалася
насамперед через усвідомлення українцями окремих страв як своєрідного коду
національної культури, вписаних у систему етнічної історії. Вони розумілися ними і
як зразки найвищих досягнень власного кулінарного мистецтва.
Висновки. Україна здавна славиться своєю багатою кухнею. Борщі і пампушки,
паляниці і галушки, вареники і ковбаси, печеня і напої з фруктів і меду відомі далеко
за межами України. Національна кулінарія нараховує сотні рецептів. Деякі страви
мають багато вікову історію, як, наприклад, український борщ. Для більшості страв
характерний складний набір компонентів (так, у борщ і їх нараховується до 20), а
також комбінування декількох способів теплової обробки продуктів (смаження,
варіння, тушкування, запікання). Така технологія обумовлює неповторні смакові
якості, аромат і соковитість страв української кухні.
Література.
1. Артюх Л.Ф.Українська народна кулінарія: Історико-етнографічне дослідження.
– К. : Наукова думка,1977. – 155 с.
2. Українські страви / Упорядник Фік Б. Н. – Харків : Світовид, 2002. -256.с. .
3. Ілюстрований етнографічний довідник. 2-е вид / А.П. Пономарьов, Л.Ф.
Артюх, Т.В. Косміна та ін. - К.: Либідь, 1994. - 256 с.
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2. Історія шоколаду
Єлизавета Остапенко, Надія Левицька
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Шоколад — клас продуктів харчування, переважно кондитерських виробів, що
виготовляються з використанням плодів какао. Щоб спробувати шоколад у тому вигляді, у якому ми його
звикли спостерігати, людство встигло пройти величезний шлях, починаючи від всесвітньо відомої
мексиканської цивілізації майа до створення у 1819 р. першої шоколадної плитки швейцарцем Франсуа
Луі Кайе. Історій і легенд, пов'язаних із появою шоколаду, безліч. Зараз вже ніхто не береться назвати
точне місце і час його появи. Прийнято вважати, що першими доторкнулися до таємниці смаку шоколаду
індіанці Майа, що мешкали на березі Мексиканської затоки, у яких був навіть особливий бог, що
розпоряджався какао. Какао-боби вважалися в той час валютою, що росте на деревах.
Матеріали і методи. У дослідженні були використані загальнонаукові та спеціальні методи. Зокрема,
метод аналізу, синтезу, узагальнення та наукової абстракції а також історико-порівняльного аналізу.
Інформаційною базою дослідження виступають праці вітчизняних і зарубіжних вчених, статті
опубліковані в періодичних виданнях, матеріали писемних рецептур тощо.
Результати. Історія шоколаду почалась приблизно 3 тис років тому, коли Майя почали збирати плоди
дикорослих какао-дерев у дощових лісах. Дуже швидко плоди какао-дерева стали "валютою":
використовувалися як дари на релігійних церемоніях, вручалися на різних святкуваннях. Ацтеки виявили,
що якщо роздрібнити какао-боби в пасту і додати спеції, вийде освіжаючий і поживний напій. Какао-боби
використовувалися в імперії ацтеків і в якості грошей. Через одне століття шоколад стає напоєм
королівської сім'ї, витісняє чай та каву, стає єдиним ранковим напоєм при Мадридському дворі. Однак
дуже скоро він "виходить" за стіни палацу і робиться елітним напоєм для багатих іспанців. Першим
порушив іспанську "шоколадну монополію" італійський мандрівник Франческо Карлетті. Завдяки
мандрівникам з Італії в 1646 році шоколад досягає Німеччини.У 1650 році таємниця ароматного
шоколадного напою досягає Англії. Дуже скоро шоколад стає найпопулярнішим напоєм короля Чарльза II.
Какао стало валютою всіх націй. У 1664 відбувся новий прорив у шоколадній історії – його стали
використовувати кондитери. Шоколад стає повноцінною добавкою до роллів, рулетів і тістечок. У 1700 р.
Високі митні збори на ввезені сирі зерна какао не давали можливості розширити сферу споживання
шоколаду. Щоб зменшити його вартість, англійці починають додавати в шоколад молоко, тим самим
вигадуючи новий рецепт приготування шоколаду. В середині XVIII ст. до шоколадної теми все частіше
звертаються відомі письменники і художники. З індустріальної революцією масово виробляється шоколад,
поширюється популярність "їжі богів" серед населення. У 1789 році Треспер Кларк першим обробляє
какао за допомогою лугу, чим значно покращує його засвоюваність. 1828 р. голландець Конрад Йоханес
Ван Хоутен для зменшення жирності шоколадного напою винаходить гідравлічний прес для вилучення 2/3
какао-масла з какао-бобів, при цьому виходить какао-масло та макуха, з якого згодом готують какаопорошок. Вироблене какао стало дуже наближеним до сучасного. Ван Хоутен також винайшов процес
алкалізації, або Голландський процес, при якому какао також оброблялося лугом. З 1789 року цей процес
використовували для поліпшення розчинності, але незабаром з'ясувалося, що після алкалізації також
поліпшуються смак і колір какао. При додаванні какао-масла до суміші какао-порошку і цукру виходила
шоколадна маса. Отже, відбулося одне з найбільш значних відкриттів у галузі харчової промисловості.
Уже з 1847 р. торговці Англії починають продавати перші їстівні шоколадні "шматки". Учені багатьох
країн донині продовжують досліджувати корисні властивості шоколаду.
Шоколад багатий величезною кількістю корисних речовин. Цинк, магній, мідь, залізо, що містяться в
шоколаді, – відмінний аргумент для того, щоб не забувати про нього. Згідно з останніми науковими
дослідженнями, вживання шоколаду приносить організму більше користі, ніж вживання фруктів. Як
стверджують вчені, магній, що міститься в продукті протидіє депресії, покращує пам'ять, підвищує
стійкість до стресів та зміцнює імунітет. "Шоколад не тільки заряджає бадьорістю і покращує настрій, але і
рятує від інфаркту та інсульту", – заявляють кардіологи. Зараз шоколад є найпопулярнішим компонентом
кондитерських виробів у світі, що надає їм характерний аромат. Шоколадні вироби, відлиті у різноманітні
форми, стали традиційними атрибутами кількох свят, зокрема шоколадні зайці (наприклад у США) та
шоколадні яйця популярні на Великдень, шоколадні Діди Морози, Санта-Клауси на Різдво та Новий рік і
багато інших. Шоколад також є частим компонентом гарячих та холодних напоїв, зокрема шоколадного
молока та гарячого шоколаду.
Висновки. Отже, історія шоколаду надзвичайно цікава та багатогранна, вона налічує не одне
тисячоліття, але Європа дізналася про цей незвичайний делікатес тільки завдяки Америці. І нині ми не
уявляємо свого життя без цього чудового смаколика.
Література.
1.
Вольфґанґ Шивельбуш. Смаки раю : Соціяльна історія прянощів, збудників і дурманів / Пер. з нім.
Ю.Прохаська. - К. : «Критика», 2007. – 256 с
2.
Монтанари М. Голод и изобилие: история питания в Европе. - СПб. : Александрия, 2009. – 279 с.
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3. Роль Вікентія та Олександра Беретті у розбудові Києва
Наталія Курбан, Надія Левицька
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Історія архітектури міста Києва не можлива без таких відомих імен, як Вікентій та
Олександр Беретті. Архітектурні шедеври, які були збудовані ними і нині є візитівками міста.
Завдяки Вікентію Беретті та його сину Київ поступово почав перетворюватись у європейське
місто.
Матеріали і методи. Робота виконана за допомогою аналітичного та загальнонаукового
методів пізнання. Джерелом пізнання є праці вітчизняних та зарубіжних авторів, статті, роботи
відомих митців. При дослідженні теми використовувались методи теоретичного узагальнення
та порівняння, структурного аналізу тощо.
Результати. Беретті Вікентій Іванович (14 червня 1781-6 серпня 1842) український та
російський архітектор італійського походження, професор архітектури, академік
Петербурзької Академії мистецтв. У 1835 р. архітектор перемагає у конкурсі на створення
проекту для Київського університету. 11 березня 1837 р. Беретті звільняють з усіх посад у
Петербурзі та направляють до Києва на постійне місце проживання в ролі архітектора і члена
будівельного комітету. На жаль, Вікентій Іванович прожив у Києві лише 5 років, так і не
побачивши жодної завершеної споруди, проектованої ним, хвороба забрала його на 57 році
життя. Але ці 5 років, прожиті в Києві, називають періодом його творчого злету. Цей період
був вартий цілого життя відомого архітектора.
Беретті спроектував головний корпус Університету Святого Володимира (нині –Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка) у 1837-1843 рр. та прилеглі до Головного
корпусу університету території. Він автор понад 250 проектів, серед яких Ботанічний сад,
проект Володимирської вулиці, Бібіковського бульвару (нині – бульвар Тараса Шевченка),
Астрономічна обсерваторія Університету (з 1840), інститут шляхетних дівчат (1839-1843 рр.,
тепер Культурно-мистецький центр «Жовтневий палац»), католицький костел (1837-1839 рр.),
проект 1-ї чоловічої гімназії, укріплення залишків Золотих воріт.
Найталановитішим учнем Вікентія Беретті став його син Олександр. Він успадкував від
батька неповторний художній смак і талант архітектора. Син продовжив справу батька,
закінчив будівництво Святоволодимирського університету. За його проектом був збудований
Володимирський собор. Історія будівництва цього собору досить цікава, спочатку храм
будувався за проектом Івана Штрома і Павла Спарро, пізніше його переробив Олександр
Беретті, але за кілька років стіни собору почали руйнуватись і Беретті усунули від будівництва,
собор добудовували інші архітектори, але за проектом Олександра Вікентійовича.
Також за проектом О. Беретті збудовано Анатомічний театр. На нинішній Європейській
площі за проектом О. Беретті було побудовано розкішний готель «Європейський» (на цьому
місці зараз – Український дім). Талантові Беретті-молодшого належать будинок пансіону
Левашової на вул. Володимирській, 54 (нині тут розташовується президія Академії наук
України); будівля Губернського дворянського зібрання (зараз на цьому місці – Будинок
профспілок). Також він завершував будівництво костьолу Святої Анни.
Висновки. Переоцінити внесок батька та сина в архітектуру Києва практично неможливо,
оскільки вони будували будівлі в класичному стилі, де до того часу були пустелі. Крім того,
будівництво неперевершених споруд відбувалося при відсутності якісних матеріалів,
кваліфікованих майстрів і без сприятливих умов. Проте вони змогли задати свій напрям у
розвитку архітектури столиці України і її зовнішнього вигляду сьогодні.
Література.
1. Береговий С.І., Левицька Н.М. Епохи розвитку української та світової культури у
визначних пам’ятках і шедеврах: навч.-наоч. посіб. [Електронний ресурс] / С.І Береговий, Н.М.
Левицька. – К. : НУХТ, 2017. – 225 с.
2. Варварцев М. М. Беретті Вінченцо та Алессандро // Енциклопедія історії України : у
10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. —
К. : Наук. думка, 2003. – Т. 1 : А – В. – 688 с.
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4. Міфологія в образотворчому мистецтві
Марія Сидорчук, Надія Левицька
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Образотворче мистецтво протягом усього часу свого існування черпало свої
сюжети з міфології. Поза уявою митців не залишився практично жодний образ чи епізод
міфічної історії. Міфологічний жанр — зображення подій і героїв міфів і легенд різних народів
світу в образотворчому мистецтві. Міфологічний жанр почав виокремлюватися з-поміж інших
жанрів образотворчого мистецтва тоді, коли міфи перетворилися з вірувань на літературні
твори, образи яких змальовували художники. Античні міфи відображають життя і пригоди
богів, подвиги героїв.
Матеріали і методи. Для ретельного вивчення теми, використано матеріали з навчальних
посібників та інтернет-ресурсів; проаналізовано роботи відомих митців, які у своїй творчості
розкривали й використовували міфологію. Під час дослідження теми «Міфологія в
образотворчому мистецтві» використовувались наступні методи: теоретичне узагальнення та
порівняння, структурний аналіз.
Результати. З греко-римською міфологією найтісніше було пов’язано античне мистецтво.
Згодом, протягом середньовіччя, стали переважати християнські сюжети. Міфологічний жанр
набув яскравого розквіту в добу Відродження, коли античні легенди спонукали митців на
створення картин і скульптур із відповідними сюжетами. Твори міфологічного жанру
втілювали високі ідеали мистецтва античності. Згодом до античних міфів у мистецтві
долучилися теми з міфів різних народів: скандинавських, слов’янських, індійських тощо. Ця
тенденція збереглася і в наступні епохи. Сповнені чарівності легенди минувшини викликали
до життя твори мистецтва, без яких важко уявити собі історію людської культури.
Найвідомішими митцями доби Відродження, хто використовував у своїх працях античну
міфологію, були Сандро Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, П. Брейгель.
У наступні епохи яскраво виражено використання міфології у працях: «Народження
Венери», художника Адольфа Бугеро (Франція) Венера – богиня любові і краси, мати Ерота.
Любовній владі Венери підпорядковані боги і люди. Їй непідвладні тільки богині-діви: Афіна,
Артеміда і Веста (богиня домашнього вогнища). Венера протегує люблячим і переслідує тих,
хто відкидає любов.
«Психея в саду Купідона» Джона Уїльяма Вотерхауза. Купідон — Бог Любові, він – герой
римської міфології, син богині Венери і найвідоміший символ дня святого Валентина. Це
пустотливий янголятко з цибулею і сагайдаком, який завжди при собі тримає пару десятків
чарівних стріл і дуже влучно стріляє. Ті люди і боги, в яких потрапляє стріла Купідона,
закохуються. У стародавній Греції аналогом Купідона був юний син богині Афродіти Ерос.
Висновки. Отже, в образах міфічних і біблійних героїв митці завжди втілювали ідеали
свого часу. Твори на міфологічну і релігійну тематику мають неперехідну цінність: вони
пробуджують почуття прекрасного, хвилюють своїм людяним змістом. Пластично втілений
ідеал античного чи християнського героя став виразом духовної досконалості. Освоєння
художніх образів, які еволюціонували протягом кількох попередніх культурних епох, є
важливим завданням естетичного виховання нашого часу.
Література.
1. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв: Пер. з англ. – К.: Махаон-Україна,
2007. – 512 с.
2. Циркин Ю.Б. Мифы Древнего Рима.— М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО
«Издательство АСТ», 2000.– 560 с.
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5. Різновиди національного одягу України
Олена Шкраба, Надія Левицька
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Наш український народ має і душу, і характер, і зовнішність. Його душа –
це пісня, характер – це танок, а от зовнішність – це національний одяг. Він несе в собі
національну символіку та найвиразніший знак національної культури.
Матеріали і методи. У дослідженні були використані загальнонаукові та
спеціальні методи. Зокрема, метод аналізу та синтезу, узагальнення та наукової
абстракції а також історико-порівняльного аналізу. Інформаційною базою
дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених, статті опубліковані в
періодичних виданнях, архівні матеріали, тощо.
Результати. Найприкметніша риса традиційного українського одягу – це його
надзвичайна мальовничість, досконале володіння численними видами, техніками
його оздоблення. Кожна епоха накладала відбиток на традиційне вбрання.
Український одяг створювався багато століть. Він відображає народні звичаї,
культуру і характер народу, виражає його спосіб життя, багату та різноманітну
творчість, прекрасні традиції. Від матері до дочки передавалося майстерність
ткацтва, пошиття і оздоблення одягу, найгарніші вбрання надягали в особливих
випадках і зберігалися довгі роки, протягом кількох поколінь. Саме так зберігалися і
накопичувалися народні традиції у виготовленні і фасонах одягу, які збереглися до
наших днів. Жіночий одяг складався з декількох традиційних предметів: сорочка
(вишиванка, сорочка, кошуля), спідниця-понева (плахта, андарка, запаска, дерга),
жилетка або корсетка, взуття-чоботи або поршні. В якості прикрас популярними були
намиста, дукачі, коралі, гердани. Головними уборами були: очіпки, чільце, а дівчата
плели віночки з квітів і прикрашали їх стрічками. У холодну погоду жінки одягали
верхній одяг – юпку, свиту, кожух. Чоловіки носили сорочку-вишиванку, шаровари
або штани, кожух або свиту, різні види шапок. Вишиванки становили основу
українського одягу ще з давньослов’янських часів. За орнаментом вишиванок
визначається приналежність одягу до конкретного регіону України. Велика
розмаїтість українського одягу пояснюється і регіональними відмінностями, адже в
різних областях складалися свої традиції, які трохи відрізнялися одна від одної. Це
помітно навіть у верхньому одязі: для жителів гірських районів досі звичний кептар –
безрукавка з хутра, а для західних і північних областей більше підходить лейбик –
теж безрукавка, але з сукна. Відмінною рисою українського народного костюма,
особливо святкового, можна назвати яскраві фарби тканин і візерунків вишивок,
якими українці багато прикрашають свій одяг, а також величезна різноманітність
складних і наповнених магічним змістом орнаментів. Творча фантазія українців
розвивалася і збагачувалася століттями, тому зараз український костюм славиться
своєю красою і неповторністю.
Висновки. Отже, головним є те, що все багато барв’я нашого народу має багату
культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма
поколіннями, невідривних від нації, котра їх породила.
Література.
1. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник/ А.П.
Пономарьов, Л.Ф. Артюх,Т.В. Косміна та ін.- К., Либідь,1993. – 265 с.
2. Бойко В.М. Українські народні традиції в сучасному одязі. – К.,1970 – 321 с.
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6. Марія Приймаченко — українська народна художниця
Каміла Сєдих, Надія Левицька
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Марія Овксентіївна Приймаченко, майстер українського «наївного мистецтва», через усе
життя пронесла жагу творити, неминучу потребу ділитися своїми відкриттями з людьми, вона з тих
митців, які створювали неповторний світ власних образів, світ краси, мистецьки висловлювала ті почуття,
що живуть в народі, в його фольклорі, в його думах.
Матеріали і методи. У дослідженні були використані загальнонаукові та спеціальні методи.
Інформаційною базою дослідження виступають праці вітчизняних і зарубіжних вчених, статті
опубліковані в періодичних виданнях, мистецькі альбоми, фотоматеріали.
Результати. Твори Марії Приймаченко свідчать про те, що за ними стоїть велика, різноманітна школа
народного мистецтва, багатовікова культура народу. Це, ніби згусток емоційних вражень і від казок, і від
легенд, і від самого життя. Також майстриня володіє бездоганним відчуттям ритму, її форми завжди добре
узгоджені одна з одною. І водночас вони не статичні, а якісь особливо рухливі: рослини, навіть пелюстки
квітів подані у взаємодії. Всі елементи утворюють своєрідний ансамбль зі своїм ритмом і формами. В усіх
роботах Приймаченко наявний незмінний, спокійний, без кінця і краю орнаментальний рух.
Кажуть, художники завжди молоді. От і вона зберегла на всі відпущені Богом 89 років яскраве, як у
дітей, сприйняття довколишнього світу. Бачила не раз його чорні або рожеві окуляри – крізь кольорові. Її
дивосвіт був чарівним і неповторним, унікальним і сонцесяйним, щирим і добрим, як вона сама. Людям у
цьому світі велося гармонійно і вочевидь щасливо, а поміж великими, як у раю, диво-квітами з
незліченною кількістю вишуканих пелюсток блукали у своїх казкових житейських справах розписні дивозвірі, і співали над ними витончені птахи з жіночими очима. Може, тому й лишається її світ поза часом і
простором, бо всім нам хочеться жити яскраво і з надією на краще, а від споглядання її робіт у потаємних
закутках душі накопичується оптимізм, піднімається настрій і впевненість, віра у краще майбутнє.
Народна художниця України, лауреат Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка Марія Приймаченко
своєю творчістю відкрила оригінальну сторінку самобутнього мистецтва світової культури. Її виставки з
великим успіхом експонувалися у Франції, Канаді, Польщі, Росії, Німеччині та багатьох інших країнах
світу. У 1937 році на всесвітній виставці в Парижі Марія Приймаченко отримала золоту медаль,
здивувавши своїми картинами мистецький світ. Фантастичний світ образів Марії Примаченко є
унікальним мистецьким явищем, культурним феноменом, який поєднав у собі традиції народного
малярства та особисту обдарованість художниці. Крізь зовнішню ліричність та наїв робіт Марії
Примаченко, які йшли врозріз з офіційною радянською ідеологією, проглядають певні філософські пошуки
художниці, сюрреалістичні мотиви ‒ все те, що дає право вважати мисткиню генієм, який не просто
випереджав свій час, а створював власну реальність ‒ небачену, дивовижну, незбагненну. Творчості
Приймаченко в останні десятиліття присвячені статті, альбом, науково-популярні фільми, теле- і
радіопередачі. Проте все нові і нові дослідники намагатимуться осмислити цей щедрий світ любові,
мудрості, фантазії, мрії, що постає перед нами у всій своїй пишноті І загадковості. Можливо, досі ще
тільки накреслені підступи до з'ясування феномена Марії Приймаченко – народного художника і
народного поета. Ім’я великого митця золотими літерами було внесено до Всесвітньої енциклопедії
мистецтва як одної із зірок першої величини, нагороджено найвищою відзнакою незалежної України –
відзнакою Президента України. Творчість Марії Приймаченко цілісна і надзвичайно багатогранна. У
творчості Марії Примаченко загалом узгоджуються тематично-сюжетні й орнаментально-декоративні
композиції. Загальнолюдська тема боротьби добра і зла наскрізь проходить крізь її мистецтво. Добро у неї
завжди перемагає. Малюнки Марії Приймаченко – це наче світ, в якому з надзвичайною мистецькою
силою поєдналися і народнопісенний лад, ритм і колір, образ і декор. І все це у неймовірно експресивному
русі, внутрішній палахкій динаміці. Якщо згадати відомий афоризм «стиль – це Людина», то Приймаченко
– це стиль. І, як кожний стиль, він має свою еволюцію.
Висновки. Ім’я великої художниці ще за життя стало легендарним, за величезний її внесок у розвиток
художньої культури народної спрямованості. На міжнародній арені роботи Марії Примаченко є
своєрідною візитною карткою України. Цінителі мистецтва, у свою чергу, висловлюють впевненість у
тому, що немає в світі жодної людини, яка могла б залишитися байдужою до життя і творчості Марії
Примаченко. Творчість художниці фахівці називають явищем самобутнім, неповторним і загадковим.
Через багато років після смерті художниці мистецтвознавці тільки починають визначати оптимальні
підходи до вивчення феномена творчості Марії Примаченко, народної поетеси і художниці.
Література.
1. Шестакова, О. Одкровення і загадки Марії Оксентіївни / О. Шестакова // Народне мистецтво. – 2008. – № 1–2. – С.
4–9.
2. Шаров І. Приймаченко Марія Оксентіївна [Текст] / І. Шаров, А. Толстоухов // Художники України : 100 видатних
імен / І. Шаров, А.Толстоухов. — К., 2007. – С. 319-323.
3. Фисун, О. Художниця із сонячними очима / О. Фисун // Українська культура. — 1998. - № 11-12. – С. 1.
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7. Смольний інститут шляхетних дівчат - початок жіночої освіти в країні
Анастасія Зелепухіна, Світлана Буравченкова
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Актуальність даної теми полягає в тому, що саме заснування Смольного
інституту шляхетних дівчат стало революційним поштовхом для жінок, адже
вихованки почали привертати увагу чоловіків не тільки чарівністю, а й інтелектом.
Матеріали і методи. Використаний метод аналізу результатів досліджень, що
виконала Углічанінова М. С., яка детально описала спогади вихованки Смольного
монастиря сорокових років. Також були застосовані матеріали для історії жіночої
освіти в Росії та погляд Озерської Ф.С. на жіночу освіту.
Результати. Доведено, Смольний інститут був покликаний, перш за все, щоб
навчити жінку мислити та служити на благо країни. Дуже велика увага приділялась
гуманітарним та точним наукам. У програму входило навчання з предметів: закон
божий, французька мова, арифметика, малювання, історія, географія, словесність.
Крім того, дівчата навчалися танцям, музиці, світським манерам, рукоділлю та
домоводству. Навчання тривало 12 років.
Установлено, що в інститут приймалися тільки дівчата природного
(потомственого) дворянства і дочки чиновників, що мають чини у військовій службі
не нижче полковників. Нагорода кращим вихованкам – золотий вензель у вигляді
ініціала імператриці. Учениці були зобов'язані носити форму – сукні певного
кольору: в молодшому віці – кавового, в старшому віці – білого. Після закінчення
інституту 6 кращих випускниць отримували «шифр» – золотий вензель у вигляді
ініціала імператриці. Деякі вихованки ставали фрейлінами двору.
Досліджено, що у Смольному була дисципліна, як в армії. Фізично доводилося
дуже важко, адже температура у закладі була не вище 16 градусів. Вранці треба було
вмиватися крижаною водою до пояса. Під час молитви слід стояти нерухомо,
дивлячись вперед. Не можна повернути голову, переступити з ноги на ногу. Святкова
служба тривала довго й дівчатка іноді непритомніли, проте такі суворі правила були
необхідними, як стверджували керівники закладу, саме дисципліна в поєднанні з
натхненним навчанням зможе зробити ідеальну жінку.
Висновки. Заслугою Смольного інституту є передусім те, що всі вихованки
вносили в середу, в яку поверталися після інституту, щось нове, яскраве, живе.
Завдяки цьому з’явився новий жіночий образ, який став реальністю у наш час.
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8. Місто Радомишль
Дар’я Нечипоренко, Сергій Береговий
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Географічно місто розташоване на території Київського Полісся. Оскільки
Радомишль розташований на торговельному шляху ViaRegia («Шлях королів»), що
сполучав Київ та Західну Європу, він мав стратегічне значення.
Матеріали і методи. У дослідженні були використані загальнонаукові та
спеціальні методи, а саме: метод аналізу та синтезу, теоретичного аналізу,
об’єктивності, порівняння, електронні ресурси. Аналіз матеріалу було здійснено
шляхом його вивчення та накопичення.
Результати. Перша згадка про Радомишль є в Іпатіївському літописі 1150 року
під назвою Мичеськ (від назви р. Мика, пізніше – Миргород). Згодом після монголотатарської навали місто було перенесено на вигідніше місце – лівий берег р. Тетерів.
«Радісна мисль» про переселення була причиною назви міста – Радомисль. Також є
версія, що назва пішла від вислову «рада мислить». Вже в 1946 році Радомисль був
перейменований на Радомишль.
Недалеко від міста розташована палеолітична Радомишльська стоянка, яка є
історичною гордістю міста. Важливу роль для міста відіграв Єлисей Плетеницький,
який побудував паперову фабрику. Сьогодні ця споруда є музеєм ікон «Замок
Радомисль». Ольга Богомолець, засновниця музею, за 15 років зібрала близько 5000
ікон із різних куточків країни, які вражають своєю красою та унікальністю.
У 1763 році в центрі міста була збудована церква Святої Трійці на руїнах
згорілого храму. Є підозри, що водночас там були збудовані легендарні підземні
ходи. У 1911 році була відкрита водонапірна башта заввишки 40 метрів, яка на зараз
розташована на території ЗОШ №5 і знаходиться у поганому стані, тому потребує
реставрації.
Щодо промисловості, то вже у 1914 році у Радомишлі працювало 19 заводів.
Серед них: пивзавод, склозавод, суконна фабрика, чавуноливарний завод та інші
підприємства. Сьогодні про ПБК «Радомишль» (пивзавод) знову активно заговорили
не тільки в Україні, а й за її межами.
Зафіксовано, що в 1930-ті рр. у Радомишлі проживали українці, росіяни, німці,
поляки, чехи, понад третину становили євреї. Вони будували синагоги, заклади
торгівлі, харчування, промислові підприємства. Під час Другої світової війни
окупанти розстрілювали єврейське населення в урочищі «Лісова Пісня». На місцях
розстрілів встановили меморіальні дошки і кожного року учні 9-х класів
Радомишльської гімназії організовують прибирання цієї місцевості. Варто відзначити
й такі музеї, як музей флори й фауни, який існує завдяки групі ініціативних жителів
Радомишля, представником якої став директор лісомисливського господарства А. І.
Пилипович, а також краєзнавчий музей, якому надали звання «Народний музей».
Висновки. Радомишль – маленьке й мальовниче місто. Сьогодні новим
поштовхом для розвитку міста є талановита молодь, яка завдяки батькам і вчителям,
знає історію рідного краю. «Замок Радомисль» увійшов до Топ-100 кращих готелів
нашої держави. Його названо відкриттям року, адже він здатен вдихнути в місто нове
життя.
Література.
1. Офіційний сайт Радомишльської РДА. Електронний ресурс. – Режим
доступу : http://radrda.gov.ua/?page_id=23.
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9. Життя та творчість Миколи Холодного
Анастасія Горіла, Сергій Береговий
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ.
Микола Холодний – одна з ключових фігур в українському
шістдесятництві. Про його життя і трагічну смерть ходять легенди всією Україною.
Матеріали і методи. Джерельною базою дослідження є матеріали з місцевої
бібліотеки та мережі Інтернет. Були використані загальнонаукові та спеціальні
методи, а саме: біографічний метод, метод вивчення продуктів діяльності, метод
вивчення літературно-історичних джерел, опитування (спілкування із сучасниками
поета).
Результати. Завжди цікаво розповідати про свою маленьку батьківщину, про
своє місто, про містечко Остер, яке розташоване на березі річки Десна. Це –
справжній «кладязь» талановитих і відданих своїй справі творчих людей, одним із
яких є Микола Холодний. Він народився в селянській родині. У 1950 році відправив
свої вірші Павлові Тичині, який потім передплачував йому газету «Літературна
Україна».
У 1961 році вступив на філологічний факультет Київського університету, але був
виключений з нього у 1965 році після виступу на дискусії про роман Арсена Іщука
«Вербівчани». В 1968 році закінчив Одеський університет. За збірку «Крик із
могили» був змушений покинути Київ.
1972 року заарештований за «антирадянську пропаганду». 7 липня цього ж року в
газеті «Літературна Україна» було опубліковано нібито написаний заарештованим
поетом лист із визнанням своєї провини. Внаслідок цього поета було звільнено і
адміністративно вислано з Києва під наглядом КДБ.
Працював у багатьох школах, але поета часто звільняли з політичних причин.
Входить до редколегії львівського самвидавного журналу «Скриня». У 1972 році
звертається до Мао Цзедуна, а в 1984 році до Рональда Рейгана з проханням про
політичний притулок. Під час Чорнобильської катастрофи знаходився у м. Остер і не
міг його залишити.
Микола Холодний – член Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і
репресованих (із лютого 2002 р.), Національної Спілки письменників України (з
23.03.1993 р.), голова Козелецької районної організації Всеукраїнського
педагогічного товариства ім. Г. Ващенка, учасник «Помаранчевої революції» (2004
р.).
Висновки. Микола Холодний (1939-2006) – загадкова і навіть трагічна постать в
українській літературі. Його надзвичайно строката творчість усе ще не осмислена і не
вписана у відповідний літературний контекст.
Література.
1.Дзюба І. «Я народжусь, коли помру…» // З криниці літ. У 3-х т.т. – Т.3. – К.,
2007.
2.http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=50&type=tvorch.
3.Юлія Шкляр. Поетична творчість Миколи Холодного: монографія. – Дрогобич:
Коло, 2004. – 66 с.
4. Скуратівський Вадим. Миколі Холодному – шістдесят? // Сучасність. – 1999. –
6. – С. 121-122.
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10. Остап Вишня - усмішки зцілюють
Валентин Подолянчук, Євгеній Кобилянський
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Для товаришів він вірний і справжній друг, для народу — митець, для
української літератури — високо талановитий майстер сатири та гумору.
Матеріали і методи. Доповідь базується на дослідженні та вивченні статей,
спогадів, літературної спадщини та критичних матеріалів щодо постаті П. Губенка та
його творчості. Використані пізнавально-аналітичний, хронологічний раціонально
критичний методи дослідження, вербально-ілюстративний метод викладу матеріалу.
Результати. В оповіді “Моя автобіографія” він писав: «Кваліфікації, думаю собі,
в мене особливої нема, бухгалтерії не знаю, що я думаю собі робити? Зробився
Остапом Вишнею та й почав писати».
Справжнє ім'я письменника — Павло Губенко. Народився у Сумській області; у
багатодітній сім'ї. Пізніше він напише: «У батьків було аж 17 дітей». Одного разу
батько сказав про сина, що той писатиме і це віщування з часом справдилося, та
письменником він став не відразу. Спочатку закінчив військову фельдшерську
школу, пізніше навіть був начальником медичного санітарного управління
Міністерства залізниці УНР, та, як згадував сам письменник, він не збирався
присвятити себе медицині і тому повністю перейшов у журналістику. Перший
надрукований твір Остапа Вишні з'явився за підписом П. Гунського у Кам'янціПодільському в газеті «Народна Воля» 2 листопада 1919 року. Псевдонім Остап
Вишня вперше з'явився у 1921 році в «Селянській правді» під фейлетон «Чудака, їй
богу». У перший рік творчості він опублікував лише два твори, наступного вже було
80, за третій рік роботи він написав 270 творів. Це був тільки початок.
Остап Вишня був затятим рибалкою, мисливцем, проте на полювання вирушав з
дивним гаслом: “Хай живуть зайці”. Любов до полювання надихнула Остапа Вишню
на створення нового жанру в українській літературі який він назвав усмішкою. З
часом вийшов його найпопулярніший твір про полювання “Мисливські усмішки
Вишні”.
«Був бездоганним вірним другом і товаришем» - так про нього згадували
знайомі. Він завжди рятував своїх товаришів і матеріально, і морально. Навіть під час
ув’язнення не втрачав почуття гумору. За критику та національну ідею творчості,
письменника неодноразово кидали за грати. Загалом в'язниці та табори забрали в
Остапа Вишні 12 років вільного життя, але не забрали легкої вдачі та таланту.
Висновки. У своїх творах Остап Вишня особливо нещадно висміював слабкість
інстинкту громадської і національної єдності. Несвідомих українців він називав
українці, які чухають-чухають потилицю і на всі випадки мають одне рішення: якось
то вже буде.
Він говорив: «Хороший сміх — той сміх, що не ображає, а виліковує, виховує
людину, підвищує її».
Література.
1.
Життя
та
творчість
Остапа
Вишні.
Режим
доступу:
http://www.ukrlib.com.ua/referats/printit.php?tid=12355 [Електронний ресурс].
2. Моя автобіографія// Остап Вишня -2013
3.Остап Вишня // Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92
%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F [Електронний ресурс].
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11. Владислав Городецький – митець та підприємець
Олександр Пічкур, Євгеній Кобилянський
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Творчий доробок Владислава Городецького – одного з самих відомих та самого популярного
архітектора Києва на рубежі ХІХ-ХХ століть – належить Україні, Польщі та Ірану. Кожна з цих країн може
пишатися архітектурною спадщиною, що лишила ця всебічно обдарована людина протягом свого
сорокарічного творчого життя, більшість якого він жив та працював в Україні та її столиці Києві.
Матеріали і методи. Доповідь базується на дослідженні та вивченні статей, спогадів, літературної
спадщини та критичних матеріалів щодо постаті В. Городецького. Використані пізнавально-аналітичний,
хронологічний раціонально критичний методи дослідження, вербально-ілюстративний метод викладу
матеріалу.
Результати. Щоб зрозуміти, ким був для свого часу Владислав Городецький, потрібно звернутися до
історичних реалій останнього десятиліття ХІХ сторіччя в Російській імперії та в місті Києві, куди
наприкінці 1890 року приїхав з Петербургу випускник Імператорської академії мистецтв з атестатом
художника ІІІ ступеню та правом будувати споруди. Цей період ознаменований економічним підйомом, в
наслідок якого почалася «будівельна лихоманка» - зводилися готелі, банки, заводи та фабрики, учбові
заклади, музеї, культові та інші споруди, особливо масово почали будуватися багатоповерхові дохідні
будинки.
В умовах такого будівельного буму Владислав Городецький знайшов себе не тільки як талановитий
архітектор, який спроектував ряд відомих будівель у різних архітектурних стилях, і не тільки як сміливий
та далекоглядний інженер-будівельник, який впровадив нові методи будівництва, зокрема залізобетонні
палі та перекриття, використав у будівництві, архітектурі та скульптурі нові матеріали – цемент та
залізобетон. Можливо, були архітектори більш обдаровані, але ні в кого з них не було стільки енергії,
азарту, організаторських здібностей та підприємницької жилки. Саме ці риси дозволили Городецькому
одержати статус головного архітектора Києва, стати популярним та затребуваним архітектором у колі
знатних родин міста, що розбудовували родинні маєтки, та у колі підприємців, які зводили заводи та
фабрики.
Городецький створив свою будівельну компанію, яка забудовувала центр Києва, став одним з
співвласників цементного заводу, щоб виробляти власну сировину для залізобетонних конструкцій. Він
об’єднав біля себе різнопланових талановитих людей, з якими разом працював при спорудженні багатьох
будівельних об’єктів, зокрема це італійський скульптор Еліо Сала – автор більшості скульптурних
композицій в проектах Городецького, гірничий інженер Антон Страус – спеціаліст по бетонним набивним
палям, Лев Гінзбург - відомий київський підрядник та інші. Організаторські та підприємницькі здібності
Городецького стали йому у пригоді, коли доля закинула його до Польщі та Ірану, де його талант та
професіоналізм теж були затребувані та достойно оцінені.
Городецький виконував величезний обсяг організаційної роботи, але знаходив час та натхнення для
творчості, залишивши нащадкам такі перли архітектури, як Національний художній музей України з
класичним шестиколонним портиком, Караїмська кенаса у екзотичному мавританському стилі, костьол
Святого Миколая у неоготичному стилі. По праву вершиною творчого генію Городецького та самою
оригінальною спорудою в Києві за останні більш як 100 років вважається знаменитий «будинок з
химерами», збудований з елементами найновішого стилю «модерн», прикрашений дивовижними
скульптурними елементами, створеними уявою самого майстра та впроваджені в цементі майстернею Еліо
Сала. При будівництві цього архітектурного шедевру Городецький застосував увесь свій творчий та
організаційний потенціал, від оригінальної форми споруди, розкритої вікнами на всі чотири сторони до
вишуканого декору інтер’єрів апартаментів, від сміливого інженерного рішення до економічного
використання коштів за рахунок дешевої, майже непридатної для будівництва, ділянки на схилі яру та
широкого кредитування будівельних робіт.
Висновки. Такий він, народжений на Поділлі, нащадок вільнолюбних польських шляхтичів, що
зростав на живописних берегах Південного Бугу серед чудових краєвидів та класичної архітектури
подільських маєтків, навчався в Одесі та Петербурзі, де ввібрав в себе красу та велич європейської
архітектури, сформувався як талановитий митець та активний підприємець у древньому Києві, разом з
однодумцями змінивши вигляд міста на краще, закинутий долею у зрілому віці до інших країн, де за
короткий час лишив про себе добру пам’ять.
Література.
1.
Владислав Городецький (1863-1930): Бібліографічний покажчик / Г.А. Войцехівська (ред.) — К. : Укрархбудінформ, 1999. – 42с.
2.
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Л. О. Кудрявцев "20 архітекторів, які будували Київ". – АТЗТ Видавничий центр "ДрУк". 2003.

40

12. Місто-бренд та глобальне місто в контексті загальносвітової глобалізації
Андрій Веснін, Ольга Коцюбанська
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Глобалізація – характерне явище в культурі ХХ ст., не в останню чергу
через процес урбанізації. Глобальні міста визначають світову політику, міста-бренди
– задають тон у моді та освіті.
Матеріали і методи. Під час написання тез були використані такі методи
наукового дослідження: порівняльний, синтезу і аналізу.
Результати. Місто як перехрестя торгівлі завжди стимулювало змішування
культур. Із початком промислової революції воно стало сприяти уніфікації.
«Глобальне місто (світове місто)» означає місто, яке відчутно й прямо впливає на
глобальні процеси, застосовуючи економічні, соціальні, культурні та/або політичні
засоби. Цей термін поширився через зростання глобалізації. Прикладами таких міст є
Лондон, Париж, Токіо. Міста-бренди – міста, що без будь-якої державної
приналежності є самостійними брендами у певних сферах, наприклад, Оксфорд –
освітній бренд, Єрусалим – релігійний, Париж – центр моди.
На рівні самоідентичності люди все частіше ототожнююсь себе з цивілізаційними
цінностями чи відчувають себе мешканцями певного міста. Глобальні міста, містасвітові лідери та мегаполіси фактично є вирішальною електоральною групою у
виборчих кампаніях своїх держав та виходять на рівень світового політичного
процесу як агенти глобалізації, центри впливових економічних агломерацій,
культурної інтеграції та політичні актори. Світова політика та міжнародні відносини
прагнуть ефективно використовували тренди глобалізації та активізацію
територіальної ідентичності.
Висновки. Отже, глобалізація міст веде до процесу змішування національних
рис, уніфікації способу життя. Чи є це самознищенням, чи призведе до утворення
глобальної людської спільноти – питання майбутнього.
Література.
1. Абрамович С. Д. Культурологія : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло,
М. Ю. Чікарькова. – К. : Кондор, 2007. – 351 с.
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український вимір. За ред. проф. Телешуна С.О., Бакуменка В.Д. - Ужгород: «Ліра»,
2009. - 472 с. (член авт.кол. Забара І.М.).
4. Яртись, А.В., Мельник, М.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури:
Навчальний посібник / Яртись, А.В., Мельник, М.В. – Львів : Світ, 2005. - 568 с.
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13. Михайлівський золотоверхий: Україна відроджена
Роман Касіянчук, Ольга Коцюбанська
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Історія Михайлівського золотоверхого монастиря багато в чому
перегукується із долею України в цілому. Коштовні мозаїки, що є шедеврами
давньоруського мистецтва, і досі не було до кінця повернуто в Україну. Це болюче
питання реституції історичних цінностей і досі лишається на порядку денному.
Матеріали і методи. Під час написання тез були використані наступні методи
наукового дослідження: порівняльний, синтезу і аналізу.
Результати. У другій половині 1050-х років київський князь Ізяслав Ярославич, чиє
християнське ім'я було Димитрій, збудував монастир св. Димитрія та церкву у
верхньому Києві неподалік Собору Святої Софії . У 1108–1113 роках ансамбль
доповнився ще однією церквою, що була закладена 11 липня 1108 р., та присвячена
архангелу Михаїлу. Під час монгольської навали в 1240-х роках монастир зазнав
відчутних втрат. Монголи пошкодили собор та зняли його позолочені бані. В 1496 році
його було відроджено і перейменовано з монастиря св. Димитрія на монастир св.
Михаїла. Після численних відбудов та розширень впродовж XVI ст. монастир став
одним із найбільших та найбагатших монастирів України. В середині 1930-х років після
перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва було прийнято рішення про знесення
собору і будівництво на його місці адміністративних будівель. Для цього в 1934 році
вирішили провести конкурс на проект Урядового центру з місцем для парадів. У 1934–
1936 рр. Михайлівський Золотоверхий собор, дзвіниця та частина інших споруд
монастиря були знесені у зв'язку з проектом створення на цьому місці урядового центру.
Його планували зробити копією головного будинку ЦК КПУ (сучасна будівля
Міністерства закордонних справ України). Єдиний з українських вчених, хто відмовився
підписати акт на знесення Михайлівського Золотоверхого монастиря – Микола
Макаренко, який став жертвою репресій. Однак попередня дослідницька робота
врятувала коштовні фрески, які незабаром були вивезені до Росії. Так само у 1938 році
на виставку давньоруського мистецва в Москву вивезли мозаїку «Святий великомученик
Димитрій Солунський» та фреску «Святий Миколай». Після закінчення виставки твори
були передані до Третьяковської галереї. В Україну ніби-то передані деякі мозаїки, але
їх кількість не оприлюднена. Зокрема мозаїка «Димитрій Солунський» і досі належить
Третьяківській галереї. Це спадщина, яка може і повинна бути повернена.
Висновки. Отже, за період безбожної п’ятирічки велична пам’ятка часів київської
Русі була знищена. В 1998 році відбулося відкриття реконструюваного храму, однак
справжні мистецькі шедеври ХІІ ст. залишаються поза межами України. Між тим,
Михайлівський золотоверхий монастир лишається осередком громадського і
культурного життя України.
Література.
1. Абрамович С. Д. Культурологія : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М.
Ю. Чікарькова. – К. : Кондор, 2007. – 351 с.
2. Багацький В. В. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ
століття : навч. посіб. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – 2-ге вид., перероб. і доп. –
К. : Кодор, 2004. – 304 с.
3. Береговий С. І. Українська культура у європейському та світовому вимірі:
Ннавч.-метод. посібник / С. І. Береговий. – К. : НУХТ, 2012. – 154 с.
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14. Атлетизм Бодібілдинг
Галина Нижня, Артем Курас
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Атлетизм Бодібілдинг або культуризм – вид спорту, який набуває все більшої
популярності в багатьох країнах світу і розвивається з приголомшливою швидкістю, маючи за
плечима тисячолітню історію. Красиве тіло завжди було показником зовнішніх даних людини. Ще
з часів античності художники і скульптори завжди зображували у своїх творах мистецтва яскравовиражені форми людського тіла.
Матеріали і методи. Бодібілдинг – це процес тілобудування, а точніше нарощування
мускулатури, шляхом заняття вправами з обтяженням і високого енергетичного харчування з
підвищеним вмістом калорій і високим вмістом білків, достатнім для гіпертрофії м'язових
волокон. У країнах СНД цей вид спорту також відомий як культуризм – термін, що зберігся з часів
СРСР, незважаючи на той час, коли заборонялася будь-якого роду пропаганда західної культури.
Суть бодібілдингу в показі тіла перед суддівським складом учасників на основі об’єму,
естетичності і пропорцій, симетрії і збалансованості. Той, хто набирає більшу кількість балів і є
переможцем.
Результати. У кінці 19 століття виник новий інтерес до cилачів, не до фізичної сили, як
засобу виживання і самооборони, а до гармонійного розвитку м'язів людського тіла, втіленого в
ідеальних образах Стародавньої Греції. Прихильники здорового способу життя боролися з
тенденцією мало рухливого способу життя, покладаючи надії на фізичне виховання, проповідуючи
помірність і гармонічну рівновагу в усіх аспектах життя. Батьком сучасного культуризму у всьому
світі прийнято вважати Євгенія Сандова (справжнє ім’я Фрідріх Вільгельм Мюллер). Він був
піонером цього виду спорту, оскільки саме він першим дозволив аудиторії переглядати його
мускулатуру в спектаклях. Публіка була рада бачити добре розвинену мускулатуру, бо під час
показів використовувалася демонстрація сили і боротьба. З 1936 року хітом сезону став музичний
фільм «Великий Зікфілд», який зображував приблизний початок сучасного бодібілдингу. Сандов
став настільки успішним, що пізніше за допомогою своєї слави, створив свій бізнес і став одним із
перших випускати продукти для бодібілдингу. Йому прописується винахід продажу перших
тренажерів для розвитку мускулатури. Також Сандов організував перший Конкурс із бодібілдингу
14 вересня 1901 року, який був названий «Велика конкуренція» і відбувся в Альбертхоллі в
Лондоні. Конкурс отримав величезний успіх, а переможець отримав статуетку з самим Сандовим –
копію саме цієї статуетки вручають переможцям найпрестижніших конкурсів з бодібілдингу
«Містер» і «Міс Олімпія».
Сьогодні титулом самої ідеально складеної людини за книгою рекордів Гіннеса володіє
Арнольд Шварцнегер. Бодібілдинг набув великої популярності в 1950-1960-х роках. Найбільшу
пропаганду надав Чарльз Атлас, чия реклама у коміксах і інших публікаціях на основі
мускулатури змусили вивчати багатьох людей науку про розвиток тіла людини. Саме тоді
з'явилися найпопулярніші конкурси та змагання, такі як «Містер Всесвіт» і «Містер Америка».
Почали з'являтися перші журнали і фільми про культуристів.
Висновки. У 1970-х спостерігається «повстання анаболічних стероїдів». У 1990-му році
Конгрес США вніс анаболічні стероїди до списку контрольованих речовин. На початку 2000-го
року організація IFBB намагалася зробити бодібілдинг олімпійським видом спорту. Але цього не
сталося, тому що багато хто не визнає культуризм спортом.
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15. Моральні цінності в творах Дж. Р. Р. Йолкіна
Павло Біленький, Артем Курас
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Актуальність даної теми полягає в тому, що в основній думці, яку несуть твори
Толкіна, на одне з перших місць виходять питання честі, добра, щирості і самовідданості.
Письменникові вдалося викласти свої думки в такій формі, яка буде цікава дорослим і дітям,
простому читачеві і критику-аналітику.
Матеріали і методи. Можна сказати, що «Сильмарілліон» є одним з найважливіших творів
Толкіна. У ньому містяться глибокі роздуми про бога, про буття, про призначення людини, про
природу добра і зла, ідеї самопожертви і в той же час поміркованості в прагненні досягти свою
мету.
Результати. Цей твір цікавий із багатьох точок зору: філософської, культурної, літературної
та інших. Очевидно, що сам автор «Сильмарілліону» найбільше в книзі любив повість про Берена і
Лютіен. Це історія любові людини і ельфійки, яким довелося йти на смертельний ризик і
відмовитися від усього, щоб бути разом. Цікавим фактом є безсмертя ельфів. «Гіршу службу
послужить їм їх безсмертя, неможливість озирнутися на прожите життя. Їх життя може тільки
обірватися. Вони в полоні своєї долі ... » [1]. Люди ж нагороджені особливим даром Ілуватара,
тобто, смертю. Також людям дана можливість самим вибирати свою долю. Ці фантазії автора не
можуть не наштовхнути на філософські роздуми.
Спочатку «Хоббіт» мав задум казки для дітей. Це помітно по стилю написання, але в
зрештою вийшла справжня фентезійна повість. Все розпочалося із щоденної казки для дітей
професора Толкіна. «В землі була вирита нора. А в цій норі жив та був хоббіт», – написав Толкієн
на чистому аркуші паперу [2]. А до того в міфологічному всесвітовіТолкієна ніяких хоббітів не
було. Але ось він з'явився-народився – цей чарівний народ (вірніше, народець), невідомо звідки
з’явившись в Середзем'ї. Хоббіти – «низкорослики» – веселі ласуни, допитливі і товстенькі. Дуже
схожі з дітьми. Головний герой першої історії хоббіт Більбо Беггінс має такі ж можливості для
самовираження у величезному і складному світі, як дитина-першовідкривач. Він постійно ризикує,
щоб вибратися з водоспаду загрозливих пригод. Йому потрібно бути весь час винахідливим і
сміливим. Замисливши саме таким Більбо Беггінса, Толкієн, ніби ненароком, підказує дітям про
безмежність їхніх можливостей.
Важливою обставиною було те, що час найактивнішої роботи Толкіна над «Володарем
перснів» збігся з Другою світовою війною. Безсумнівно, всі тодішні переживання і надії, сумніви і
сподівання автора не могли не відбитися в житті навіть його інобуття. Тому саме у «Володарі
Кілець» надія на перемогу розуму і світла знаходить таку пронизливість надзвичайність [3].
Одним із головних важливих моментів роману Толкіна є пророче попередження про
смертельну небезпеку, що таїться в безмежній владі – владі багатоликої і підступної, спопеляючої
душі і тіла, згубною для всього живого, що творить і творить, невпинно нав’язуючи ненависть і
смерть, стрімко множаться, виплоджуючи зло і насильство. Протистояти цьому жаху здатне лише
об’єднання найвідважніших і мудрих поборників добра і розуму, здатних непомірним подвигом
зупинити могильників радості буття.
Висновки. Найважливіша заслуга творів Толкіна полягає в тому, що ідеї, думки та питання,
які автор порушує у своїх творах, вчать доброті, щирості, любові, закликають цінувати кожну
мить свого життя, не боятися пізнавати нове. Ці ідеї на перший погляд банальні й очевидні, але
саме їх так не вистачає сьогодні нашому суспільству та малоймовірно те, що вони втратять свою
актуальність.
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16. Сюреалізм – мистецтво майбутнього
Дар’я Галкіна, Артем Курас
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Сюрреалізм це один з найсучасніших напрямів у літературі та
образотворчому мистецтві, який отримав початок ще у 20 роках XIXстоліття. Проте на
сьогодні, це є основним напрямом, та є фундаментальною частиною сучасного
мистецтва, вміщуючи у собі парадоксальні, неіснуючі у реальності, проте існуючі у
свідомості форми та образи, поєднання непоєднуваного, та викривлення реальності у
власному почерку та стилі художника. Саме це і робить тему стосовно сюрреалізму на
сьогоднішній день інноваційних технологій.
Матеріали і методи. Використані біографії та основи творчості митців жанру, іх
аналіз з моєї особистої точки зору, та загальної точки зору критиків видавництва
Белфакс. За основу взято сучасні методи мистецького відображення реальності, та їх
актуальність порівняно із класичними стилями та методами.
Результати. Встановлено, що на сьогоднішній день сюрреалізм у загальному його
розумінні є найбільш перспективним видом образотворчого мистецтва. У сучасному
світі живопис втрачає свою актуальність через те, що відобразити дійсність набагато
чіткіше може фотографія. Більш цікаво для сучасного глядача та цілувальника
мистецтва бачити ще небачене, а для митця - відображати реальність викривляючи та
видозмінюючи її , адже цього не може побачити людське око у дійсності та не може
зобразити звичайна фотографія. А це вже виток сюрреалізму.
Сюреалісти дослідили унікальні шляхи інтерпретації світу, черпаючи натхнення у
снах і підсвідомості. Ідеї та образи сюрреалізму надихнули багатьох сучасних
дизайнерів. Наприклад Оформлення інтер'єру стає однією з ключових тем сюрреалізму.
Він зачіпає не тільки сучасне образотворче мистецтво, він створює нову концепцію
оформлення простору житла.
Особливістю цього жанру є те, що його може творити кожен, він є
найрізноманітнішим та найбільш широким середовищем для вираження потоку
свідомості, де немає меж, немає чітких концепцій, та він може бут найрізноманітнішим у
всіх своїх проявах.
Основоположником цього жанру Сальвадор Далі. Його творчість вирізняється
реалістичністю та натуральністю неіснуючих психоделічних форм. Тіні, пропорції,
фізика, все це присутнє у його картинах. На його стиль також схожа творчість Андре
Массона, проте яка має більше абстракції та неприродних кольорів, та деякі твори Макса
Ернста.
Абсолютно іншим є сюрреалізм Пабло Пікассо. Він містить вже менше натуральних
форм та переходить до грубих та у деякому сенсі карикатурних рис. Схожими на його є
картини Емми Андієвської, більш сучасної художниці. Проте це лише два приклади
того, яким сюрреалізм може бути, привести х можна безліч. Якщо немає меж, то що
може викликати кризу жанру?
Висновки. За прогнозами сучасних мистецтвознавців, та моїми власними
міркуваннями як незначного представника художників цього жанру, сюрреалізм стане
основною гілкою мистецтва, та мислення майбутньою сучасності у всіх його сферах. Як
казав сам Сальвадор Далі (цитата). «Я пытаюсь создать фантастические вещи,
магические вещи. Наш мир нуждается в фантастике. Наша цивилизация слишком
механическая. Мы можем сделать фантастику реальностью».
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17. Творчість українського стріт-арт художника Олександра Корбана
Анастасія Погукаєва, Олена Пивоваренко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Одним із сучасних видів стріт-арту є мурали – це мистецтво настінного живопису, яке значно
відрізняється своїми великими масштабами від звичайного стріт-арту, чи, наприклад, графіті. Починаючи з
2014 р., художники з Іспанії, Аргентини, Австралії, Німеччини, Британії, Португалії та інших країн
прикрасили муралами більше сорока будинків нашої столиці. Але з’явилися і українські митці. Зараз у Києві є
149 муралів та 28 стріт-художників, серед яких особливо виділяється Олександр Корбан, творчість якого
заслуговує на окреме дослідження.
Матеріали і методи. Використані методи аналізу та синтезу матеріалу, історико-хронологічний,
порівняльно-синтетичний, аналітичний, естетичний.
Результати. Один із найвідоміших українських стріт-арт художників, який творить під своїм справжнім
іменем і не тільки в Україні, а й за кордоном – це вихідець із Донбасу, художник-самоук Олександр Корбан.
Він народився 12 березня 1987 р. у м. Кіровське Донецької області. У 2006–2011 рр. працював шахтарем на
шахті «Комсомолець Донбасу». В серпні 2014 р. у зв’язку з військовими діями на Сході України переїхав до
Києва, де зараз живе і працює.
Олександр вперше спробував займатися стріт-артом ще у 2002 р. Згодом він захопився створенням
портретів аерозольними фарбами на полотні, а також оформленням інтер’єрів та екстер’єрів. Особливістю його
творчості є зображення картин, зокрема портретів. Здебільшого він зображує своїх героїв на білому полотні.
Для його робіт характерне тісне переплетіння стилів і різних технік (фотореалізм, поп-арт, декоративний
живопис, експресивний концептуалізм; аерозольні, олійні, акрилові фарби тощо). Він також брав участь у
фестивалях графіті: Newton Street Degustation (Харків, 2010), SpaceJam (Миколаїв, 2011), Yalta Summer Jam
(Ялта, 2011, 2012, 2013), Кермо Графіті Фест (Опішня, Полтавщина, 2013, 2014). Паралельно з графітіроботами він почав створювати станкові твори для галерейних просторів.
Мурали О. Корбана, такі як «Слон і повітряні кульки», «Дівчинка і птах», «Паперові літаки» визнані
одними з найкрасивіших муралів Києва. Окрім вище названих, він є автором інших муралів: «Маленька
модниця» (Київ), «Вітряки» (Київ), «Гармонія» (Айрола, Італія), «Скрипалька» (Київ), «Дівчинка з букетом»
(Полтава). Оскільки створення муралів – справа технічно складна, починаючи з бюрократичного узгодження і
закінчуючи вартістю витратних матеріалів, часто свої ідеї майстер має змогу втілити за підтримки Sky Art
Foundation, оскільки є активним учасником соціального проекту «Справжнє дитинство», який координує ця
фундація. Та й взагалі роботам О. Корбана притаманна соціальна тематика протягом усього творчого життя.
Остання робота автора, виконана у співавторстві, «Вітряки» втілена за участі Української молодіжної
кліматичної асоціації за підтримки Національного екологічного центру України. Не зважаючи на
неоднозначність суспільного сприйняття муралів, жоден із проектів авторства О. Корбана не викликав
заперечень ні серед експертів, ні серед пересічних громадян.
Олександр Корбан, намагаючись постійно вдосконалюватись, брав участь у щорічному Міжнародному
стріт-арт фестивалі «In Wall We Trust 2017», який проходить в Італії 7-й рік поспіль. У рамках цього проекту
художник за п'ять днів на стіні 3-поверхового будинку створив мурал, на якому зображена граційна
танцівниця. Автор дав назву цьому витвору «Гармонія», або «Рівновага». За словами автора, цією
символічною роботою він хотів привернути увагу до значення гармонії і рівноваги у всьому та побажати
кожному найголовнішого – віднайти внутрішню гармонію у собі.
Висновки. О. Корбан є знаним художником-муралістом не лише в Україні, а й у світі, його авторству
належать, за нашими підрахунками близько 10 монументальних робіт лише у Києві. У своїй творчості майстер
тяжіє до соціальної тематики, що вірогідно зумовлено особистим непростим життєвим досвідом. Художник
весь час експерементує з художніми стилями та формами, однак усі його роботи наповнені гармонією,
теплотою і надією.
Література.
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18. Блазень з сумними очима – Микола Яковченко
Яна Ковальчук, Олена Пивоваренко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Сьогодні мало хто, навіть із тих, хто цікавиться кіно, знає хто такий «прилуцький Чарлі Чаплін». З
легкої руки великого українського режисера Сергія Параджанова цей титул прикріпився до не менш великого
українського актора Микола Федоровича Яковченка.
Матеріали і методи. Використані методи аналізу та синтезу матеріалу, історико-хронологічний,
порівняльно-синтетичний, аналітичний, естетичний.
Результати. Микола Федорович народився 16 травня 1900 року в місті Прилуки у простій багатодітній
родині. З дитинства він не виявляв ніякого зацікавлення до навчання, але завжди був улюбленцем у будьякому колективі. Знайшов себе він лише в театрі. На щастя, на поч. ХХ ст. в Прилуках працювала велика
кількість різних театрів. Талант М. Яковченка розгледіла Євгенія Петрівна Базилевська. У складі театральної
групи ім. Антона Чехова, засновницею якої вона була, у 1918 р. М. Яковченко зіграв свою першу роль. Пізніше
з аматорського театру актор перейшов до трупи Пилипа Хмари. І саме тут він грав перші головні ролі в п’єсах
Л. Андреєва. Проте саме сценічну кар’єру перервала громадянська війна.
Вже після закінчення війни, доля привела Миколу до Києва. Проживав в акторському будинку на вулиці
Ольгівській. У 1927 р. він вступив до Київського українського драматичного театру імені І.Я. Франка. З
першого дня навчання став легендою. До нього стояла черга режисерів, щоб запропонувати головні ролі,
зокрема Гнат Юра. І вже у 1928 р. він розпочав свої перші гастролі. Найбільше відзначились гастролі у
тодішній столиці України м. Харкові. Схвальні відгуки в пресі прославили його. За два роки М. Яковченка
запросили до трупи щойно створеного Харківського театру революції.
І знову на заваді творчості постала війна. Микола Федорович брав участь у радянсько-фінській війні та
Великій Вітчизняній. Був нагороджений медалями « За оборону Сталінграда» та «За доблесну працю у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.». Також брав участь у звільненні Будапешта.
У повоєнний період найяскравіші ролі актор зіграв у кінофільмах (60 ролей), найвідоміші з яких: «Вона
вас кохає» (1956), «Літа молодії» (1958, дядько Василь), «Поема про море», «Чорноморочка» (Карпо Іванович,
1959), «Рятуйте наші душі» (1959, Боцман), «Степові світанки» (1960), «Рижик» (Прохор Гриб, 1960), «За
двома зайцями» (1961, Прокоп Сірко), «Серце не прощає» (1961). З 1968 р. голос Миколи Яковченка почав
лунати в гумористичній передачі «Від суботи до суботи», ставши її візитівкою.
Грав чи жив, граючи? М. Яковченко був заручником свого образу. Як згадує О. В. Пєтухов «Микола
Федорович не переставав грати ніколи. Він грав на сцені, за кулісами, грав у коридорі, в буфеті, у сквері, в
купе, коли їхали на гастролі. Яковченко вміло використовував особливість свого обличчя. Його знаменита
маска – характерні лукаві оченята, хитруватий вираз обличчя, специфічний голос враз настроювали глядачів на
сміх. Він був великим коміком, але, на жаль, почестей йому Україна сповна не віддала». Незважаючи на тяжкі
моменти долі, він завжди залишався на сцені життєрадісним.
А доля в нього була сумною. Він дуже рано втратив дружину, яку безмежно кохав і залишився з двома
доньками. Це його зламало. Після смерті дружини він почав пити. Іноді режисери тримали його навіть під
замком, бо бачили, що він може зірватися. Микола Федорович лікувався від алкоголізму у Львівській лікарні.
Після втрати старшої доньки він переніс інсульт. Справлятися з внутрішньою кризою йому допомагав його
друг-собака Фанфан. За життя актор настільки любив свою таксу, що був з ним не розлучний. Він називав її
«Алкоголік» і цим самим висміював себе. Пережити загибель улюбленого пса він уже не зміг. Життя актора
обірвалось 11 вересня 1974 р.
Висновки. Доля була прихильною до таланту М. Яковченка. Офіційна влада віддала йому належне лише
за чотири роки до смерті присвоївши у 1970 р. звання народного артиста УРСР. Але справжня народна любов
до актора живе і зараз. За благодійні кошти М. Яковченку встановлено пам’ятники: в Київі на площі І. Франка,
та у рідному місті Прилуки. Кожного року в день народження М. Яковченка у Прилуках проводять ярмарок,
названий в честь актора – «Миколин Ярмарок».
Література.
1.
Матяш, І. Микола Яковченко завжди сучасний /Ірина Матяш // Кіно Театр. – 2006. – № 5. – С. 36-37.
2.
Сміхотворець Микола Яковченко : спогади, твори, документи / Автор-упорядник І. Б. Матяш. –
Київ, 2005. – 192 с.
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19. Формування та збереження колекції полонської художньої кераміки
Ілона Муравська, Олена Пивоваренко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Проблема збереження культурної спадщини як ніколи гостро стоїть у наш нестабільний час. Якщо
навіть визнані шедеври мистецтва фінансуються недостатньо про ужитково-прикладне й годі говорити. І попри
це хочеться привернути увагу до полонської художньої кераміки ХХ ст.
Матеріали і методи. Використані методи аналізу та синтезу матеріалу, історико-хронологічний,
порівняльно-синтетичний, аналітичний, естетичний.
Результати. Одним із центрів української кераміки було Поділля, де розташоване невеличке місто
Полонне, у якому в 60-ті роки ХIXст. була заснована міщанином А.С. Бахмутським фабрика «Керамік».
Спочатку це було гончарне виробництво, яке згодом перейшло на виготовлення фарфорової та фаянсової
продукції. З 1905 р. зі зміною власника вже завод виробляє лише фарфорову продукцію – вази та статуетки, за
що отримує назву «ляльковий».
Революція та громадянська війна призвели до занепаду виробництва, а згодом і до остаточного
руйнування в 1922 р. Тільки в 30-ті рр. завод було відновлено, але довго він не проіснував. У роки Другої
світової війни заводські приміщення були повністю знищенні і відновили свою роботу лише у 50-х рр.
На місці промартілі «Керамік» виросли корпуси заводу художньої кераміки, створеного в 1956 році. З 1
жовтня 1956 року підприємство «Керамік» отримало нову назву – Полонський завод художньої кераміки, ця
назва проіснувала майже до зупинки виробництва. На жаль, у період з 1998 по 2000 рр. виробництво було
призупинено, а в 2005 р. завод був зруйнований.
Одразу після свого відкриття продукція заводу користувалась шаленим попитом. У 1958 р. підприємство
випускало вже 35 найменувань скульптур. Створені митцями скульптури «Тарас Бульба» та «Богдан
Хмельницький» стали в Україні національними сувенірами.
Висока якість промислового виробництва забезпечував колектив художників і скульпторів, що почав
формуватись ще на початку 1960 рр. Серед тих, чий творчий доробок протягом наступних десятиліть складав
асортимент продукції заводу і визначав його художній рівень, були: Бобік Микола Федорович (з 1970 по
1995р. – головний художник), К.К.Бистрицька, О.С.Чередник, М.А.Моцак, Г.С.Погрібна, Т.М.Шуляк,
Т.М.Будник, В.В. Албул, В.В. Данильчук.
Вироби керамічного заводу неодноразово експортувалися на виставках досягнень народного
господарства, а також міжнародних ярмарках і виставках, де отримали високу оцінку фахівців. У канадському
місті Монреалі були представлені роботи головного художника заводу – Миколи Бобрика. Також продукція
заводу з успіхом експонувалася в Радянському Союзі. З 1956 р. продукція заводу експонувалися на постійно
діючій виставці у м. Київ на вулиці Хрещатик. Серед зарубіжних країн, куди експортувалась вироби, Польща,
Чехія, Словенія, Угорщина, Італія, Туреччина, Фінляндія, Канада, США, Йорданія, Ліван, Тайвань.
Ще з 1995 р. на території заводу відкрився музей зі статусом народного музею на громадських засадах, в
якому експонувалися вироби ХХ століття.Відповідальним за збереження та розвиток музею призначили
головного художника М.Ф. Бобіка, який займався формуванням колекції, розшукував вироби минулих років.
Після зупинки заводу, у 2006 р., колекція була перевезена до Хмельницького обласного краєзнавчого музею.
У музеї Полонного, створеного в 2008 р. ініціативною групою колишніх працівників заводу під
керівництвом М.І. Козака, представлена незначна частина виробів, виготовлених в 50-80-ті роки ХХ ст., однак,
продукція останніх років виробництва представлена в більш широкому асортименті. Експонати були викуплені
із асортиментного кабінету заводу. Нині у музеї налічується майже 5 тис. одиниць зберігання. З 2011р. музей
переїхав до Полонського Будинку культури, де знаходиться і по цей час.
Висновки. Отже, у Полонному у другій пол. ХХ ст. діяло унікальне підприємство художньої української
кераміки, вироби якого мають історичну і художню цінність. Завдяки зусиллям ентузіастів вдалося зібрати і
зберегти більш менш цілісну колекцію, але її збереження, що тримається виключно на громадській ініціативі
потребує уваги з боку державних інституцій.
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1. Українська мова в сучасних умовах
Іванна Погреда, Наталія Науменко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Актуальним питанням сьогодення є роль української мови для нашої
держави, адже сьогоднішні події змушують нас зробити якісь особливі дії для зміцнення
єдності нашого народу як нації.
Матеріали і методи. Теоретичною та методичною основою дослідження стали
соціально - політичні події в Україні, система загальнонаукових і спеціальних методів, а
також періодичне видання «Думка народу», в якому бажаючі висловлюють свої думки
щодо теперішнього стану в країні, та шляхи покращення даної ситуації.
Результати. Українська мова споконвіку була однією з найгарніших та
наймелодійніших світу. Безліч епітетів можна підібрати для характеристики нашої
державної мови. Але, навіть якщо всі характеристики мови зіллються в один чудовий
відгук про неї, це навряд змінить ситуацію, що склалась по відношенню до української
мови в Україні.
Надзвичайно прикро, що нині виникає потреба поширювати мову, що характерна
для території нашої держави, що практично завжди була рідною для людей, які жили на
території сучасної України. Але це є необхідністю для порятунку національної гідності,
для повернення доброго імені нашій землі.
На сьогоднішній день є багато факторів, які призупиняють розвиток української
мови — як мови повсякденної. На жаль, є регіони України (схід, південь, частина
центральної України) де розмова українською мовою у побуті частково або повністю
відcутня. Використання української у всіх сферах дає під свідоме відчуття у суспільства
єдності, нації. Формування психології людини починається з дитинства. Коли батьки
читають дітям казки українською мовою діти сприймають рідну мову - українську.
Мовна політика на сьогоднішній день відіграє чи не найважливішу роль у вживанні
народом мови. За останні роки її непослідовність і хаотичність дій влади призвела до
жахливих наслідків: на східних та південних землях України у зв'язку із політичними
подіями люди прийняли сторону чужу, відділившись від своєї землі.
До дій, які б допомогли вийти українській мові із скрутного становища, слід
віднести: переведення телебачення та радіомовлення на українську мову; видання
більшості книжок українських авторів, у тому числі і молодих; ввести повсюдно
викладання у вузах українською мовою; варто підтримувати молодих виконавців, що
прагнуть поширювати українську мову.
Висновки. Сьогодні українська мова проживає відродження в багатьох регіонах
України, після багатьох політичних подій стискалися за останні роки. Дуже прикро що
саме такі події змусили задуматися народ про єдність, в тому числі і через мову.
Література.
1. Мовна ситуація в країні: історія і сучасний стан. [Електронний ресурс]/Меморіал.
– Режим доступу:http://www.memorial.kiev.ua/genocyd-ukrajinciv/duhovnyj-i-kultunyjgenocyd/780-dodatok-do-vidkrytogo-lysta-mizhnarodnij-gromadskosti.html
2. Стан української мови. Щорічний моніторинг. [Електронний ресурс]/Тиждень. –
Режим доступу:http://tyzhden.ua/Infographics/177977.
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2. Нобелівська премія – Україні: хто найдостойніший?
Ліна Михайленко, Наталія Науменко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Нобелівську премію за всю історію її існування українці отримували лише
сім разів – повсякчас як громадяни інших держав (США, Німеччини, Ізраїлю, Білорусі).
Були й номінанти на цю нагороду від України (І. Франко, П. Тичина, В. Стус, Олесь
Гончар), які в силу об’єктивних причин її не отримали.
Матеріали і методи. Питання – хто з українських діячів культури й науки гідний
присудження Нобелівської премії – сьогодні дуже актуальне та дискусійне. У нашій
розвідці ми послуговувалися історико-типологічним, порівняльним, іншими методами
літературознавчого аналізу з метою з’ясувати цінність творчого доробку українських
письменників, котрих гіпотетично можна було б номінувати на Нобелівську премію в
найближчі роки.
Результати. Вірогідно, що з сучасних вітчизняних літераторів номінації на
Нобелівську премію заслуговують одночасно декілька персоналій із обойми
«шістдесятників»: Ліна Костенко та Василь Голобородько. Це особливо очевидно ще й
тому, що корінний луганчанин Голобородько нині – вимушений переселенець.
Ще 1990 року В’ячеслав Брюховецький у літературному портреті Ліни Костенко
наголошував на особливій проникливості її образів: «Вдруге-втретє-вчетверте
перечитуючи книжку «Сад нетанучих скульптур», я щораз відкривав глибини, які
проминув перед тим… до них, справді, необхідно душевно дозріти або прозріти».
Філософічність і водночас простота лірики Ліни Костенко, її здатність показати «цілий
світ у краплі води» ставлять її водноряд із такими знаковими явищами світової поезії, як
творчість Р. Тагора, Пабло Неруди, Габріели Містраль.
Велику полеміку викликав роман Ліни Василівни «Записки українського
самашедшого». Головний герой коментує всі катастрофи, замахи, вбивства і скандали,
про які дізнається з новин. Таким чином він намагається дати вихід своїм емоціям.
Загальний іронічний, песимістичний, скептичний, часом знущальний тон записок під
кінець кардинально міняється, коли герой переживає емоційно напружені
події Помаранчевої революції. Починаючи від назви, книга насичена ремінісценціями й
прямими цитатами з Гоголя, а також з «Майстра і Маргарити» Булгакова.
«Хатність» – влучна метафора поетичного стилю Василя Голобородька, яку
запропонував І. Дзюба. Це не відмова від багатства й невичерпності світу на користь
обмеженого домом простору, а спосіб пізнати внутрішню душу речей, побачити велике
у малому, безмірне в обмеженому, дивовижне й фантастичне у звичайному і
побутовому. Саме тому у Голобородьковій творчості переважають вільні вірші.
Наприклад, цикл ліро-епічних малюнків, об’єднаних заголовком «З дитинства» (Спрага,
Скиртування, Піч, Замовляння дощику, Хліб, Дощ); поеми-голосіння «Золоті глечики
груш», «Дитячий футбол 1955 року»; поезії-спогади «Війна в пам’яті матері», «Дорогою
через літо», «Інтер’єр з годинником», «Світло хати» тощо.
Висновки. Твори обох письменників показують специфічні українські реалії
українського народу на початку двотисячних зсередини, що виводить їх за площини
просто художнього твору у площину знімку суспільства у певний момент часу, що
цікаво не тільки українській аудиторії, а й зарубіжній. Таким чином доробок обох
авторів буде залишатися вагомою енциклопедією життя сучасників-українців. Зважаючи
на це, можна стверджувати, що Ліна Костенко та Василь Голобородько заслуговують на
Нобелівську премію у царині літератури.
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3. До питання реалізації правопису 1927-1929 рр. у мові сучасного українського телебачення
Іван Глущенко, Людмила Приблуда
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Мова не стоїть на місці: з'являються нові слова, терміни, триває процес запозичання, розширюється сфера
функціонування української мови. Мова засобів масової інформації – особливий і водночас важливий різновид
української літературної мови, який має свої закономірності у формі та змісті. Увагу дослідників завжди привертала
взаємодія літературної мови та форми її виявлення в ЗМІ, які мають провідні позиції в плані впливу на розвиток
літературної мови.
Матеріали та методи. У дослідженні використано описовий метод та метод лексико-семантичного аналізу.
Результати. Харківський правопис – правопис української мови, прийнятий 1927 р. демократичним шляхом
голосування на Всеукраїнській правописній конференції, яка проходила в Харкові, на той час столиці УСРР. На
конференції були присутні представники всіх українських земель, які в той час входили до складу різних держав. Цей
правопис затвердив 6 вересня 1928 р. Народний комісар освіти Микола Скрипник, через що його інколи називають
«скрипниківкою». 31 березня 1929 р. його прийняла Українська академія наук, а 29 травня того ж року Наукове
товариство ім. Шевченка у Львові. Укладачами цього правопису були відомі українські мовознавці А. Кримський, Л.
Булаховський, О. Курило, О. Синявський, Є. Тимченко, М. Грунський, В. Ганцов, М. Наконечний, Г. Голоскевич, Б.
Ткаченко та інші. 4 жовтня 1937 р. в газеті «Правда» з’явилася критична стаття, згідно з якою українську мову треба
якомога більше наблизити до російської. Відтоді правопис зазнав значних змін, було вилучено літеру ґ, норми вимови
та написання змінено на ближчі до російської мови.
Наведемо деякі відмінності «скрипниківки» від сучасного правопису:
- зберігати літеру «е» в словах іншомовного походження: Европа, Еспанія;
- пом'якшення літери «л». Наприклад: балянс, бациля, галянтерія, заля, кляса, бальон, льомбард, бухгальтер;
- дифтонги au, ou передавати через ав, ов: авдиторія, авдієнція, Бернард Шов;
- у родовому відмінку іменників третьої відміни на -ть, а також п'яти винятків, закінчення -и, а не -і. Виходило:
вісти, радости, повісти, і винятки - крови, любови, осени, соли, Руси.
- закінчення -у, а не -а, в родовому відмінку назв міст: Берліну, Лондону, Парижу, Херсону.
Мова сучасного українського телебачення – яскравий приклад використання правопису 1927-1929 рр. У
загальному тенденції використання харківського правопису представлені так:
 відмінювання іншомовних іменників середнього роду з кінцевим -о (їздять авта, на своєму авті («Факти»,
ІСТV); два мільйони єврів («Вікна», СТБ); станції метра («Вікна»,СТБ).
 вживання флексії и в родовому відмінку однини іменників третьої відміни: за участи («Час новин», 5 канал); на
майдані Незалежности («Вікна», СТБ); уклали угоду співдружности, для більшости («Подробиці», Інтер).
 уживання буквосполучення ія всередині іншомовних слів: спеціяльно («Вікна”, СТБ); асоціяція («Вікна», СТБ).
 вимова звука т замість ф: «Атени готуються до Різдва» (замість Афіни) («Час новин», 5 канал); «Добрий день.
В етері «Вікна»» (замість ефірі) («Вікна», СТБ).
 уживання початкового и у питомих та давно засвоєних словах: «більше схиляються до инших варіантів»
(«Вікна», СТБ); иноді («Вікна», СТБ).
 уживання літери ґ: оператор аґенції («Вікна», СТБ); усе було леґітимно («Вікна», СТБ).
Висновки. Отже, специфічне мовлення деяких телеканалів є цілком виправданим, до того ж, історично
обґрунтованим: разом із національно-культурним відродженням в Україну приходить і мовне. Але постає інше
запитання: чи доречне воно? Мова, як відомо, мов живий організм, який постійно розвивається під впливом
різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів. З часу скасування Харківського правопису вона зазнала не лише
змін із боку провладної партії, але і на рівні внутрішньої структури: мова живе, розвивається, всотує в себе нові
характеристики і можливості. Тому чи буде правильним так «насильницьки» впроваджувати хай і корінні, але певною
мірою вже чужі елементи? Навколо цього питання точаться дискусії, хтось стає на захист «скрипниківки», пропагує її
норми. У соціальних мережах навіть існують кількатисячні спільноти, які займаються популяризацією цього
правопису. Хтось є прибічником «класичного» правопису і не прагне нічого відроджувати. Але в кожному раз,
правильно – цікавитися минулим і завжди.
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4. Проблема визначення статусу перифрази в сучасних лінгвістичних студіях
Людмила Приблуда
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Явище номінації – складне й багатопланове. Воно пов’язане з цілим комплексом проблем, зокрема з
«характеристикою самого процесу виникнення мовних найменувань, із визначенням співвідношення знака й
позначуваного, вибором мовних засобів для вираження того чи іншого поняття, з наявністю різних способів
називання» [4].
Матеріали та методи. У дослідженні використано описовий метод та метод лексико-семантичного аналізу.
Результати. Концептуальні засади щодо визначення лінгвальної природи, стильової специфіки перифразових
номінацій висвітлено у наукових розвідках вітчизняних і зарубіжних мовознавців: І. Ільїної, В. Григор’єва,
Г. Розанової, Л. Шубіної, Л. Синельникової, Г. Моложай, В. Орлової, Є. Регушевського та ін. Проте окремі питання,
які стосуються значення перифразових номінацій, їх видів, співвідношення з іншими мовними одиницями досі
залишаються відкритими.
У науковій літературі немає єдиної думки про те, предметом якої галузі мовознавчої науки є перифраза. Так,
М. Коломієць, Є. Регушевський розглядають явище перифрази в лексикології, М. Шанський – у фразеології,
І. Кобилянський – у синтаксисі. Зауважимо, що в лінгвістичних студіях функціонують терміни перифраз(а) та
парафраз(а). Паралельне функціонування термінологічних одиниць для одного поняття є вадою терміносистеми, тому
доречним є їх розмежування. Між позначуваними цими термінами поняттями є істотна різниця. Так, наприклад,
А.О. Ткаченко парафразом пропонує називати «переказ твору або чужих думок іншими словами», тобто, «маємо
справу із різними способами «переливання» попереднього змісту в новий» [6, с. 293]. Ю.С. Макарець вважає
перифраз засобом вторинної номінації. Дослідниця переконує, що терміном перифраз доцільно позначати засіб
вторинної номінації. Відмінність між поняттями перифраз і парафраз полягає в семантичному наповненні префіксів
пара- і пери-, що мають різне походження [5, с. 8–9)].
Перифраза привертала до себе увагу ще в добу Античності й стала обʼєктом вивчення в античних теоріях стилю.
Так, у контексті неоднослівної метафори образну перифразу як засіб увиразнення стилю розглядав Аристотель у своїй
«Поетиці». Перифраза згадується й у римських трактатах про ораторське мистецтво. Її вважають засобом, який дає
змогу риторам повторювати той самий зміст у різній формі. У «Настановах ораторові» Квінтиліан під перифразою
розуміє риторичну фігуру, яка полягає у заміні традиційної однослівної назви позначуваного недослівним зворотом,
який виконує функцію прикрашання стилю.
Щодо потрактування перифрази виокремлюємо два основні підходи: ономасіологічний та стилістичний. Їх
виокремлення є умовним, адже вони є невіддільними аспектами функціонування перифрази, як і будь-якої іншої
одиниці мови.
Зауважимо, що замінність перифрази словом – одна з її найважливіших ознак [5, с. 25]. Проте Ю.С. Макарець
висловлює думку щодо уточнення цього положення. Дослідниця звертає увагу на те, шо перифразова номінація може
бути замінником не лише однослівної назви, а й назви, яка може бути виражена словосполученням. На підтвердження
своєї думки дослідниця наводить приклад евфемістичної перифрази страшна знахідка, вихідним значенням якої є
«мертва дитина». Авторка робить висновок, що доречно говорити не про замінність перифрази одним словом, а про
семантичну неподільність, тобто позначення одного поняття, що при семантико-синтаксичному підході зумовлює
його функціонування як одного члена речення [5, с. 16-17].
Висновки. Як бачимо, аналіз запропонованих дефініцій перифрази дає змогу визначити її як стилістичний
прийом, який залежно від своєї структурної схеми, представлений фігурою або тропом. Отже, перифраза є вторинною
описовою номінатемою, скомбінованою мовцем з метою повторного називання денотата, який уже має первинну
назву та містить оцінний компонент.
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5. Мовосвіт сучасного українського музичного простору
Олена Шкраба, Людмила Приблуда
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Для пересічного українця пісня завжди була атрибутом його життєвої енергії. Як вид
мистецтва музика синтезує в собі мову на певному історичному етапі й передає знання про неї
наступним поколінням. Водночас вона репрезентує духовно-культурний рівень нації (а, отже, і
стан мови) сучасникам, світовій спільноті. Тому природно, що пісня повинна вбирати лише
найкращі мовні традиції, пильнувати їхню чистоту і водночас зберігати своє мистецько-естетичне
призначення.
Матеріали і методи. У дослідженні використано метод кількісного аналізу.
Результати. На сучасній українській сцені представлені майже всі музичні напрями.
Популярність багатьох українських поп-виконавців – З. Огневич, І. Білик, О. Пономарьова, К.
Бужинської, Н. Бучинської, О. Білозір, І. Федишин та ін. – давно перетнула кордони України і
утвердилася в країнах СНД. Популярна музика представлена на фестивалях «Червона рута»,
«Таврійські ігри», «Чайка» та ін. Виконавці з України достойно представляли Україну на
конкурсах Євробачення. Так, Руслана, яка синтезувала у своїй музиці фольклорні мотиви
карпатського регіону, стала переможницею конкурсу Євробачення-2004. На Євробаченні-2007 та
Євробаченні-2008 відзначилася Вєрка Сердючка, посівши друге місце. Злата Огневич із
Євробачення-2013 привезла до України третє місце.
Активно розвивається українська рок-музика. Серед найвідоміших гуртів – «Океан Ельзи»,
«Воплі Відоплясова», «Танок на майдані Конго», «Крихітка Цахес», «Скрябін», «Тартак», «Плач
Єремії», «Кому Вниз», «Мертвий півень», «Веремій», «Гайдамаки», «Антитіла» та ін.
Сучасні українські виконавці послуговуються різними класами лексики. Розмовна лексика
функціонує у пісенній творчості значної кількості виконавців, напр.: От Вінта, Тік, Брем Стокер,
Брати Гадюкіни, Дзідзьо та ін. Пор.: Бодя – бос всіх павуків, / Він їв мух і комарів (Дзідзьо
«Павук»); Ану шуруй, шуруй давай / Не затримуй тут і не затуляй (Ot Vinta «Шуруй»).
Піснесвіт сучасних музикантів вирізняється вживанням діалектних форм. Порівняймо: «І
ніхто не покохає, і нічого не чекає, / Лиш Божественна тромпіта грає, спати не пускає..»
(Гайдамаки «Божественна тромпіта»); Висить ябко, висить, / Але впасти мусить, /Коли дівка
файна, / Коли дівка файна, / Вийти заміж мусить (Гайдамаки «Висить ябко, висить»).
Мова сучасної пісні привертає увагу вживанням жаргонної лексики. Порівняймо: По милу
йдуть мені листи, / Я їх по черзі відкриваю (O. Torvald «Інтернети»); Обурений досі – колючки у
носі, / На моїх сідницях синці від рушниці, / Якби не кєнтуха – рожеві вуха – / Без нього б і пісня
була нескладуха (Бабурка «Вінні Пух»).
Ефективним прийомом творення експресії у сучасній пісні є використання вульгаризмів – це
грубих, лайливих слів, не прийнятих в літературній мові. Пор.: Бодя був чорний і білий, Бодя не
був дебілом (Дзідзьо «Павук»); А павучиха – рідкісна коза, Зʼїла лахудра Бодьку павука, / А
мораль є такова: зʼїла баба мужика (Дзідзьо «Павук»).
Висновки. Отже, сучасні виконавці активно послуговуються різними класами лексики, що
дає змогу увиразнити їхній пісенно-творчий світ, надати своїм творам експресивності.
Література
http://notatky.com.ua/ua-muzyka
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6. Іншомовні запозичення в публіцистичній лексиці української мови
Олександра Бригунець, Світлана Яременко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Актуальним питанням сьогодення є функціонування української мови в
нашій державі й за її межами. Динамічно відбувається процес запозичення іншомовної
лексики, який постійно набуває інтенсивності. Його активізація проходить на тлі інших,
не менш прогресивних процесів у сфері лексики, які знаходять своє втілення в
публіцистичному стилі як найбільш прозорому й відкритому для новоутворень.
Матеріали і методи. На початку ХХІ ст. велику частину запозичень, які вільно
використовуються в періодиці (газетах, журналах, Інтернет-ресурсах та інших засобах
масової інформації), становлять англіцизми, що є характерним явищем не лише для
української мови. Для дослідження були обрані україномовні газети та сайти.
Результати. Одним з невід’ємних процесів, що відбуваються в сучасній українській
мові, є запозичення з інших мов слів, які підлягають семантичним, словотвірним,
граматичним та стилістичним змінам. У різні періоди становлення теорії іншомовних
входжень учені вирішували питання про те, як відбувається цей процес, які його умови й
причини, який результат процесу асиміляція іншомовних слів у мові-реципієнті,
необхідність та доцільність його. В сучасних умовах розвитку українського суспільства
важливого значення набуває питання вироблення й удосконалення принципів та засад
мовної політики, насамперед, тих положень, що стосуються вкорінення та вживання
іншомовних запозичень. Інтенсифікація окресленого процесу - активне залучення
іншомовного контенту в усі мовні процеси сучасної української мови - потребує не лише
загального теоретичного осмислення, але й розробки конкретнішого механізму
визначення етапів і ступенів адаптації запозичених лексем. Усебічний аналіз
іншомовних слів, з’ясування доцільності та перспективності чи взагалі недоцільності
його функціонування у мові й мовленні неможливе без звернення до мовленнєвої
компетенції носіїв мови. В періодиці постійно відбувається популяризація неологізмів,
в цьому її позитивна роль, але є й інший бік, негативний. Автори нерідко зловживають
іншомовними термінами, перевантажують текст запозиченнями, роблять його важким
для сприймання, незрозумілим, що суперечить основним вимогам до мови періодики —
загальнодоступності й комунікативності. Уживання слів іншомовного походження на
шпальтах різноманітних ресурсів періодики виправдане, доцільне, якщо вони є назвами
нових предметів і явищ, і не мають відповідника в нашій мові. В іншому випадку варто
добирати слова з фонду власне української мови, а не засмічувати її іншомовними
непотребами. Такий напрям наукового дослідження проблеми освоєння іншомовних
лексичних запозичень є важливим і актуальним.
Висновки. Потреба використання запозичень зумовлюється необхідністю чи
непотрібністю вживання іншомовних назв, термінів, які охоплюють економічну чи
політичну сфери суспільної діяльності – експорт та імпорт товарів, інвестиції, спільне
підприємництво, іноземний туризм, банківські операції. У результаті публіцистичні
тексти стають джерелом проникнення в український лексикон нових іншомовних слів,
які його суттєво засмічують.
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7. Мовні кліше в рекламних текстах
Оксана Подорожна, Світлана Яременко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Питання стереотипізації людської діяльності, маніпуляції людською
свідомістю за допомогою ЗМІ як носіїв реклами на сучасному етапі характеризується
особливим науковим інтересом в українських і зарубіжних мовознавчих студіях.
Матеріали і методи. Методичну основу дослідження складають методи порівняння,
узагальнення, групування.
Результати. Сучасні інформаційно-комунікаційні канали намагаються вплинути на
споживача пропонованої інформації, реалізуючи найперше завдання інформації –
керувати [1, с. 283]. Стереотипи суспільної поведінки властиві й інтерактивному
спілкуванню, відображеному в мас-медійному мовному дискурсі, зокрема в рекламних
текстах, поширених у пресі, теле- й радіомовленні, Інтернет-виданнях. У сучасному
суспільстві реклама поступово стає частиною національної культури, претендує на
статус окремої галузі знань, що орієнтується на масового споживача і впливає на його
ідеали, соціальні орієнтири. Соціолінгвістичні умови відображають широкі можливості
використання готових мовних конструкцій у мас-медійному дискурсі, зокрема в
рекламних текстах. Мовні одиниці, які відображають у свідомості часто повторювані
явища дійсності, зберігають свою семантику і виразність, називаються кліше: Опа-опа!
Америка – Європа! (реклама послуги «Улюблена країна» оператора мобільного зв’язку
«Beeline» / складова дитячої лічилки, яка з самого дитинства закарбувалася в пам’яті
кожного реципієнта) [1, с. 284].
Методи впливу на психіку людини, зокрема рекламні кліше, які допомагають
рекламодавцям вкласти пропонований ними товар у нашу підсвідомості, вже давно
з’ясовані, але мало досліджені. Науковці виокремлюють лінгвістичні конструкції двох
типів: інформаційні та рекламні. Останні спонукають нас придбати товар чи
скористатись послугами. Тобто, мовні кліше розробляють, щоб збільшити прибуток
рекламних компаній, адже правильно сформульовані рекламні повідомлення дають
прогнозований позитивний результат продажів, тобто збільшують прибутковість
рекламодавця. Коли ми стоїмо в магазині та намагаємось обрати товар, спрацьовує наша
підсвідомість, яка закарбувала в пам’яті тексти лозунгів, акцій, наприклад: «Не гальмуй
– снікерсуй!», «Зроби паузу - з’їж Твікс!» та інші.
Пояснюють поширеність кліше автоматичністю використання мовних засобів у
процесі комунікації, інертністю в оперуванні лінгвістичним матеріалом, економією
мовних і творчих зусиль, шаблонністю людського мислення шляхом відмови від підбору
оригінальних засобів мовного вираження. Мовне кліше є репрезентантом когнітивної
діяльності комунікантів – складною грою мовного механізму людини в умовах певного
моменту. Подібно до інших клішованих висловів вони відтворюються в процесі
комунікації та починають функціонувати як одиниці мови.
Висновки. В роботі розкрита тема негативного застосування мовних кліше в
рекламних текстах, які за умови беззастережного використання забезпечують
підсвідомий ефект впливу рекламного тексту на цільову аудиторію.
Література.
1.
Шарманова Н. М. Поліфункціональність рекламних кліше в новітній медіакомунікації / Лінгвістика і поетика
тексту[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/358/300.
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8. Україномовний сленг студентів НУХТ
Іванна Безейко, Світлана Яременко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Молодіжний сленг є засобом спілкування великої кількості людей,
об’єднаних віком. Носіями сленгу є, як правило, люди 12 - 30 років. У побутовому
спілкуванні використовують сленг не лише для повідомлення певної інформації, а й для
висловлення своїх ідей, світобачення, щоб певним чином виразити свою особистість.
Крім того, сленг може виступати методом влиття в колектив, для сприйняття
співрозмовника у ролі «свого» в тій групі людей, з якою відбувається спілкування.
Значну кількість сленгових висловлювань в українській мові можна почути під час
спілкування окремого кола людей. Це створює певну емоційну атмосферу, зближує
співрозмовників між собою та дозволяє коротко, невимушено висловити своє ставлення
до подій чи явищ, що обговорюються. Сленгова лексика також може використовуватись
як елемент опису різних ситуацій та вражень в іронічному плані.
Матеріали і методи. Методичну основу дослідження складають методи збору
інформації, групування, порівняння та узагальнення.
Результати. Дослідження студентського сленгу тісно пов’язане із сучасною
молодіжною субкультурою, яка визначається переважно специфікою навчального
закладу, дозвіллям, поведінкою, своєрідністю моди та смаків, реаліями студентського
побуту, навчання та іншими умовами. Найбільш поширеною сферою вживання
студентського сленгу, є насамперед, університет чи інший навчальний заклад,
студентський гуртожиток, а також місця дозвілля (кав’ярні, бари, дискотеки тощо).
За нашими спостереженнями в побутовому спілкуванні студенти НУХТ майже не
розмовляють літературною українською мовою. Переважно вживаються діалектизми,
жаргонізми, сленг. Таким чином респонденти виділяються себе чи інших в певному
середовищі. Наприклад, якщо студент гарно навчається, на нього кажуть «ботан». Якщо
студент готується до сесії, постійно вчить якісь дрібнички, його називають «заучка».
Лабораторні роботи студенти зазвичай люблять називати «лабами». Інколи студенти
вживають слово «проїхали», що значить недочути щось або не бажати говорити на цю
тему («Що ти щойно сказав? Нічого, проїхали.) «Хвіст» – академічна заборгованість,
«вишка» – вища математика, «вікно» – пара, на яку не призначено занять.
Висновки. Отже, студентський сленг – це лексика, притаманна молоді різних вищих
навчальних закладів, яка позначає певні конкретні предмети, явища чи реалії
навчального процесу, його ознаки, що є невід’ємною частиною студентського життя.
Майже вся молодь вживає у побутовому спілкуванні сленгізми. На нашу думку,
причинами цього є бажання надати своєму висловлюванню лаконічності та
експресивного забарвлення; бажання закодувати інформацію, щоб її не зрозуміло
оточення; прагнення вирізнятися серед інших. Головною причиною використання
сленгізмів, на нашу думку, є розвиток мови і модернізація мовлення взагалі.
Література.
1.
Діолог О.В. Загальна характеристика складу новітніх англіцизмів в українській мові. [Електронний
ресурс] / О. В. Діолог. – Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=251
2.
Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові / О.М. Сліпушко – Львів : Астролябія, 2003.
– 608 с.
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9. Типологія криптонімів української мови
Аліна Расулова, Світлана Яременко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. На сьогоднішній день набуває популярності використання криптонімів в українській мові. Серед
них особливої уваги заслуговують криптоніми, призначені для символічного позначення авторства. Вони
замінюють справжнє ім’я чи прізвище скороченням у вигляді літер, неповних слів, різноманітних графічних
знаків і приписів у різних комбінаціях. Типологічні параметри криптонімів у сучасній українській мові мало
досліджені. Вкрай рідко вивчали це явище ономастики і в зіставному плані, що обумовлює актуальність
дослідження.
Матеріали і методи. З метою дослідження типології криптонімів були проаналізовані статті, публікації
сучасних українських авторів з окресленої тематики.
Результати. За принципом збереження справжнього прізвища автора криптоніми можна поділити на такі
підгрупи: однолітерні, дволітерні, трилітерні, чотирилітерні, криптоніми з неповного слова й літери, з
неповного слова, зі слова і літери.
Серед однолітерних криптонімів із прізвищем переважають утворення, які збігаються з ініціальною
літерою прізвища автора, або збіг однолітерного криптоніма з кінцевою літерою прізвища, зрідка трапляються
одиничні випадки утворення криптоніма від випадкової літери прізвища. Серед дволітерних криптонімів
спостерігається тенденція до збігу з ініціальною літерою прізвища однієї з двох літер. У підгрупі трилітерних
криптонімів не простежується певної закономірності. Тут трапляються одиничні випадки утворення за
кількома принципами. Наприклад, збіг однієї з трьох літер з ініціальною літерою прізвища; збіг однієї з літер з
останньою літерою прізвища; криптонім, в якому всі літери взято з прізвища, які мають вигляд ініціальних
літер, що унеможливлює їхню належність до одного слова. Підгрупа чотирилітерних криптонімів за
походженням від прізвища представлена двома варіантами: 1) криптонім є колективним і належить двом
авторам; 2) з ініціальною літерою прізвища збігається остання літера.
До криптонімів, утворених за допомогою неповного слова й літери, належать такі, в яких збіг із
прізвищем відбувається за допомогою ініціальної літери прізвища автора. Переважну більшість криптонімів із
неповного слова складають такі, в яких неповне слово збігається з початком прізвища. До криптонімів зі слова
і літери належить незначна частина таких, в яких слово представлене прізвищем. У цьому випадку автори
додають будь-яку випадкову літеру з метою видати її за ініціальну літеру імені.
Згідно з класифікацією принцип творення криптонімів української мови за походженням розрізняють такі
типи: від псевдоніма; імені й псевдоніма; від псевдоніма та імені по батькові; від імені, імені по батькові та
псевдоніма.
За походженням від псевдоніма українські криптоніми мають кілька варіантів творення: у дволітерному
криптонімі – збіг обох літер з ініціальними літерами псевдоніма або збіг першої з двох літер з ініціальною
літерою псевдоніма. За принципом творення за походженням від імені та псевдоніма криптоніми української
мови виражені: 1) у криптонімі зі слова й літери – представлення псевдоніма разом з ініціальною літерою
імені; 2) у криптонімі з неповного слова і слова – представлення неповного слова за збігом з ім’ям та подачі
слова псевдонімом. За принципом походження від прізвища і псевдоніма найбільш характерним є утворення
криптоніма з псевдоніма та ініціальної літери прізвища.
Також псевдоніми можна класифікувати як промовисті (літературно- художні) та створені за принципом
антитези (політичні).
Висновки. Отже, на основі аналізу літературних джерел зроблено узагальнення типології криптонімів за
принципом
збереження справжнього прізвища автора, за походженням, за призначенням. Потреба
використання криптонімів стає все актуальнішою, а типологія криптонімів дозволяє підібрати певний варіант,
який найбільш яскраво й повно виражає суть та ідею автора.
Література.
1. Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів. – К.: Наук. думка, 1969. – 557 с.
2. Собков Ю. Принципи творення криптонімів української мови за походженням від прізвища, імені та
невідомого
походження
[Електронний
ресурс]/Публікація.
–
Режим
доступу:
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/viewFile/2652/2728
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Індивідуально-авторські неологізми в сучасній українській мові
Оксана Марченко, Олена Ілюшина
Технічний ліцей Шевченківського району, Київ, Україна
Вступ. Неологізм – новостворені слова, значення слів, словосполучення, що
з'явилися в мові й ще не перейшли до розряду загальновживаних. Актуальність
дослідження полягає в комплексному аналізові основних процесів неологізації, зокрема
загальномовних та індивідуально-авторських неологізмів.
Матеріали і методи. Використовувалися описовий, порівняльний, узагальнюючий
методи дослідження. Важливе значення має використання відповідної наукової
літератури.
Результати. Доля неологізмів різна. Одні з них ніколи не потрапляють до активного
словникового фонду, інші перетворюються в загальномовні одиниці й переходять до
активного словникового запасу. Це означає, що неологізм – поняття конкретно
історичне. У момент його появи й протягом певного часу лексичне новоутворення
сприймається як неологізм.
У сучасній українській мові неологізми поділяють на загальномовні та
індивідуально-авторські, поява яких зумовлена різними причинами: необхідність дати
назву новим реаліям; авторська рефлексія, що породжує нову образність і вторинні
смисли.
Індивідуально-авторський неологізм – незвичне, здебільшого експресивно
забарвлене слово, утворене на основі наявного в мові слова або словосполучення, іноді з
порушенням законів словотворення чи мовної норми, що існує лише в певному
контексті, в якому воно виникло. На відміну від мовних неологізмів, авторські
новотвори не претендують на загальновживаність, хоча деякі з них і можуть перейти до
активного слововжитку всіх носіїв мови, якщо в цьому виникла потреба. Основною
функцією оказіональних лексичних одиниць є емоційно-експресивна. Авторські
неологізми зіставляються зі словами загальномовними, від неологізмів відрізняються
тим, що зберігають свою новизну, незалежно від реального часу їх утворення.
Серед основних причин виникнення індивідуально-авторських неологізмів можна
назвати: пошуки автором найдосконалішої форми для вираження своїх думок, настроїв,
почуттів; потреба у більш виразних, експресивніших словах порівняно з канонічною
лексикою; прагнення до оновлення і поетизації мови; намагання оминути трафаретний
вислів.
Висновок. Індивідуально-авторські неологізми – це вагомий складник ідіостилю
письменника, який є джерелом збагачення мови. Наявність цих лексичних одиниць
свідчить про мистецьку оригінальність автора та багатство його образного мислення.
Література
1. Стилістика української мови : [підручник] / Л. І. Мацько та ін. [за ред.
О. М. Мацько]. – К. : Вища шк., 2003. – 463 с.
2. Вокальчук Г. М. До питання про історію дослідження оказіональних лексичних
новотворів в українському мовознавстві / Г. М. Вокальчук// Наук.записки Вінницького
держ. педагог. ун-ту ім. М. Коцюбинського: зб. наук. праць. Серія: Філологія.
Вип.5/[відп. ред. Н. Л. Іваницька ]. – Вінниця : ВДПУ, 2003. – С. 14-18.
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Типологія криптонімів української мови
Аліна Расулова, Світлана Яременко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. На сьогоднішній день набуває популярності використання криптонімів в українській мові. Серед
них особливої уваги заслуговують криптоніми, призначені для символічного позначення авторства. Вони
замінюють справжнє ім’я чи прізвище скороченням у вигляді літер, неповних слів, різноманітних графічних
знаків і приписів у різних комбінаціях. Типологічні параметри криптонімів у сучасній українській мові мало
досліджені. Вкрай рідко вивчали це явище ономастики і в зіставному плані, що обумовлює актуальність
дослідження.
Матеріали і методи. З метою дослідження типології криптонімів були проаналізовані статті, публікації
сучасних українських авторів з окресленої тематики.
Результати: За принципом збереження справжнього прізвища автора криптоніми можна поділити на такі
підгрупи: однолітерні, дволітерні, трилітерні, чотирилітерні, криптоніми з неповного слова й літери, з
неповного слова, зі слова і літери.
Серед однолітерних криптонімів із прізвищем переважають утворення, які збігаються з ініціальною
літерою прізвища автора, або збіг однолітерного криптоніма з кінцевою літерою прізвища, зрідка трапляються
одиничні випадки утворення криптоніма від випадкової літери прізвища. Серед дволітерних криптонімів
спостерігається тенденція до збігу з ініціальною літерою прізвища однієї з двох літер. У підгрупі трилітерних
криптонімів не простежується певної закономірності. Тут трапляються одиничні випадки утворення за
кількома принципами. Наприклад, збіг однієї з трьох літер з ініціальною літерою прізвища; збіг однієї з літер з
останньою літерою прізвища; криптонім, в якому всі літери взято з прізвища, які мають вигляд ініціальних
літер, що унеможливлює їхню належність до одного слова. Підгрупа чотирилітерних криптонімів за
походженням від прізвища представлена двома варіантами: 1) криптонім є колективним і належить двом
авторам; 2) з ініціальною літерою прізвища збігається остання літера.
До криптонімів, утворених за допомогою неповного слова й літери, належать такі, в яких збіг із
прізвищем відбувається за допомогою ініціальної літери прізвища автора. Переважну більшість криптонімів із
неповного слова складають такі, в яких неповне слово збігається з початком прізвища. До криптонімів зі слова
і літери належить незначна частина таких, в яких слово представлене прізвищем. У цьому випадку автори
додають будь-яку випадкову літеру з метою видати її за ініціальну літеру імені.
Згідно з класифікацією принцип творення криптонімів української мови за походженням розрізняють такі
типи: від псевдоніма; імені й псевдоніма; від псевдоніма та імені по батькові; від імені, імені по батькові та
псевдоніма.
За походженням від псевдоніма українські криптоніми мають кілька варіантів творення: у дволітерному
криптонімі – збіг обох літер з ініціальними літерами псевдоніма або збіг першої з двох літер з ініціальною
літерою псевдоніма. За принципом творення за походженням від імені та псевдоніма криптоніми української
мови виражені: 1) у криптонімі зі слова й літери – представлення псевдоніма разом з ініціальною літерою
імені; 2) у криптонімі з неповного слова і слова – представлення неповного слова за збігом з ім’ям та подачі
слова псевдонімом. За принципом походження від прізвища і псевдоніма найбільш характерним є утворення
криптоніма з псевдоніма та ініціальної літери прізвища.
Також псевдоніми можна класифікувати як промовисті (літературно- художні) та створені за принципом
антитези (політичні).
Висновок. Отже, на основі аналізу літературних джерел зроблено узагальнення типології криптонімів за
принципом
збереження справжнього прізвища автора, за походженням, за призначенням. Потреба
використання криптонімів стає все актуальнішою, а типологія криптонімів дозволяє підібрати певний варіант,
який найбільш яскраво й повно виражає суть та ідею автора.
Література
1. Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів. – К.: Наук. думка, 1969. – 557 с.
2. Собков Ю. Принципи творення криптонімів української мови за походженням від прізвища, імені та
невідомого походження [Електронний ресурс]/Публікація. – Режим доступу:
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/viewFile/2652/2728
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1. Українська національна самоідентифікація як засіб боротьби проти руської
ірреденти
Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Руська ірредента останнім часом стає надзвичайно агресивною по відношенню до
української ідентичності, несе загрозу як Україні та пострадянським країнам так і
всьому світовому співтовариству.
Ірредентизм (від італ. irredento – неспокутуваний, неспокутаний, невідкуплений) –
зародився в Італії як націоналістичний рух в кінці XIX – початку XX ст., направлений на
приєднання до Італії прикордонних територій Австро-Венгрії, на яких проживало
італійськомовне населення (Тріеста, Трентіно та ін.). В політологічній літературі
терміном ірредентизм позначають політичний рух та діяльність держави по об’єднанню
народу в межах єдиної країни, представники якого в силу різних історичних обставин
були розділені та проживають відокремлено від більшості своїх одноплеменців у різних
країнах. До руської ірреденти відносять себе представники частини населення України,
яке прагне об’єднатися в межах Російської Федерації. Московські можновладці та їх
«теоретики» до руської ірреденти зараховують увесь «руський мир», тобто громадян
всіх країн, котрі розмовляють російською мовою. Отже, сучасний руський ірредентизм
явище набагато ширше від прагнень певного етносу до об’єднання в межах однієї
держави. В руській ірреденті відкрито проглядаються імперські замашки на світове
панування. Географічною близькістю та компактністю проживання ірредента
відрізняється від діаспори.
Під впливом яких же факторів сформувався ірредентизм серед частини
російськомовного населення України? Необхідно визнати, що він зародився під впливом
як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Причому зовнішній фактор був, є і залишається
переважаючим, особливо в останні роки. Теоретичною підґрунтям формування руської
ірреденти є концепція про єдині корені руського, українського і білоруського народів.
Політичні дії кремлівського керівництва по розширенню і підбурюванню ірредентичних
настроїв серед громадян України, відбуваються під акомпанемент «симфонічного
оркестру» політиків, політологів, істориків, журналістів, філософів, різного роду
«теоретиків» про нерозривну триєдність руського слов’янського народу, до якого вони
заносять також український і білоруський народи. Білоруський і український народи, на
їх переконання, споконвіків входили в лоно руського слов’янського народу, були його
невідокремленою частиною, не мали власної історії, не мають історичної перспективи в
майбутньому і тому у цих «братніх» народів залишається один вихід: об’єднатися з
руським народом та проживати в одній країні. Для обґрунтування таких ідей в хід ідуть
відверті інсинуації, нагла брехня, пересмикування історичних подій і фактів,
залякування і навіть військова агресія.
На території сучасної Російської Федерації з давніх-давен проживали автохтонні
етноси. В процесі історичного розвитку змінювалася їх назва та ареал розселення,
відбувалися асиміляційні процеси. Такі історичні події призвели до того, що нині до
складу Російської Федерації входить, за визначенням самих російських науковців,
політиків, державних діячів, більше 100 народностей. Представників цих народностей
нині називають росіянами – за назвою країни. Отже, росіянами є башкири і татари,
буряти і мордвини, евенки і чукчі, карели і уйгури. Тобто, всі жителі Російської
Федерації є росіянами. Необхідно також підкреслити, що назва країни, яка в наш час
називається Російська Федерація, історично змінювалася. Зокрема, до указу Петра I про
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перейменування країни на «Росія», вона називалася Московія (за назвою столиці), а
жителі, відповідно, московітами, а народ – московітський.
Особливе місце серед народностей сучасної Росії займають руські. Саме про руських
йтиме мова у доповіді. Конкретніше – мова йтиме про те, чи є руські за походженням
слов’янами? Те, що башкири, буряти, евенки, ескімоси, калмики, карели, татари, уйгури
та багато інших народностей, які входять до складу Російської Федерації, не є
слов’янами очевидно і не вимагає особливих доказів. Складніше довести не слов’янське
походження руських. За багатовікову історію конституювання руської спільноти
вигадувалися і поширювалися легенди, підроблялися і фальшувалися документи,
заборонялися наукові розвідки своєї історії, проводилася насильницька русифікація
автохтонних народів тощо. Така робота на цій ниві не пропала даром. Сьогодні
руськими ідентифікують себе багато інородців, котрі орусачилися в процесі історичної
асиміляції, серед них є і представники слов’янської народності. Тому відповідь на
питання: чи є руські слов’янами, передбачає скрупульозний аналіз різнобічних проблем.
Визначу лише найголовніші: а) історичне походження руських; б) чи мають руські своє
етнічне коріння?; в) етапи конституювання руської спільноти; г) яка висхідна спільнота
руських; д) місце і роль представників інших етносів у тілі руськості; е) способи
асиміляції руськими інородців; є) чому Петро I дав Московії назву саме Росія, а не Русія
тощо.
Питання, хто такі руські та звідки пішов цей народ, має багатовікову історію,
починаючи з «Повісті минулих літ» Нестора літописця і закінчуючи сучасними
науковими розвідками. В Росії цьому питанню завжди надавали державницької ваги.
«Звернення до «витоків», – пише Т.В. Артем’єва, – не випадково знаходилося у центрі
«вчених суперечок». Історики вважали, що саме ці «витоки» визначили специфіку
соціально-політичного устрою держави» [Артемьева Т.В. Идея истории в России ХVIII
века. – “Философский век”. Альманах: Вып. 4. – СПб., 1998. – 267 с. – С. 58]. Виходячи з
політичних настанов, «вивчалася» історія народу руського і держави російської.
Точніше, не так вивчалася, як «творилася», адже у процесі такого «вивчення»
перекручувалися історичні факти, вигадувалися і поширювалися легенди, фальшувалися
документи тощо. Головним при цьому залишалося одне – довести, що «Росія стала
необмеженою монархією «природнім» чином, у результаті добровільної домовленості
між народом і покликаними варязькими князями» [там само]. Проте, незважаючи на
багатовікове «вивчення» питання походження народу руського, до сьогоднішнього дня
воно тлумачиться по-різному. Тому принципово не можна погодитися з тими
російськими авторами, котрі стверджують, що з цієї проблеми «…сучасна історична
наука дала відповідь практично на всі питання, що здавалися спірними» [История
России: Учебник / Под общ. ред. Ю.И. Казанцева, В.Г. Деева. – М.: ИНФРА-М,
Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. – 472. (Серия «Высшее образование»). – С.
10]. Запитаємо авторів посібника: яка відповідь на питання походження руських є
науково обґрунтованою? В яких публікаціях з правдивою, на думку вказаних авторів,
точкою зору можна ознайомитися? Вона відсутня – такою є правда. Дуже влучно, хоча і
мимо своєї волі, висловилася Тамара Глоба: «мы читаем учебники истории, и
ассоциируем нашу страну, к примеру, с Киевской Русью, с Владимирской Русью, с
периодом еще более древним – с племенами язычников-славян. Правильно ли это? Ну,
раз мы так считаем – значит, правильно» [Глоба Тамара. Все произойдет так быстро…
liveinternet.ru›community/5493326/post392300710/]. Тисячі казок, легенд, відвертих
фальшувань впродовж століть супроводжували історію конституювання руської
спільноти. Достовірність їх визначалася одним: «раз мы так считаем – значит,
правильно». А як було насправді: «так как мы считаем», а все інше – то ворожі
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домисли, перекручення. Подібні аргументи зустрічаємо на кожному кроці при вивчені
руської історії.
При цьому зауважу: такий стан вивчення питання походження руських, на моє
переконання, не випадковий, адже воно російськими та проросійськи зорієнтованими
науковцями спеціально, не побоюся бути звинуваченим у не коректності по відношенню
до своїх колег, дуже часто заплутується, фальшується, перекручується. Росія – це країна
з непередбачуваним минулим. Там історія постійно переписується відповідно
кон’юнктурній політичній ситуації. Цього вимагали раніше і вимагають нині політичні
настанови російських можновладців. Отже, актуальність проблеми ідентифікації
руського народу визначається не лише відсутністю у науковій літературі єдиної точки
зору на її розв’язання, а й досить поширеними ідеологічними спекуляціями навколо
проблеми походження руських. Ці спекуляції мають багатовікову історію і
визначаються, перш за все, політичними мотивами, адже російська історіографія завжди
була і досі залишається заідеологізованою. «Щоб писати історію Росії, необхідно було
перебороти деякі перепони, отримати «найвище» благословення або займати офіційний
пост. Це вимагалося для отримання доступу до джерел, оскільки архіви і державні
книгосховища були закриті для приватних осіб. Історичні пошуки прирівнювалися до
державної служби, адже історикам стави-лось за обов’язок не лише систематизувати
документи і послідовно викладати події, але й робити висновки, відповідні офіційним
настановам» [Артемьева Т.В. Идея истории в России ХVIII века. – “Философский век”.
Альманах: Вып. 4. – СПб., 1998. – 267 с. – С. 55–56], – зазначає Т.В. Артем’єва. Тому,
отримавши офіційну посаду державного історіографа, історик діставав доступ до
закритих архівних джерел, але водночас він втрачав можливість об’єктивно і
неупереджено описувати історію Росії взагалі і руського народу зокрема. Традиція
«дотримування настанов» згори існувала впродовж багатьох століть і збереглася до
сьогодні. Російський і радянський історик М.М. Покровський, говорячи про
дореволюційну історичну науку зазначав, що буржуазна «історія – це політика,
обернена в минуле». Його висловлювання повністю підходить до оцінки всієї російської
історичної науки, адже із зміною політики відповідно змінюється й російська
історіографія. Як вірно зауважує Т.В. Артем’єва: «…аналіз історіографії показує, що
російська Кліо неодноразово змінювала свій одяг, наслідуючи чергову ідеологічну «моду»
[там само, с. 178].
Сьогодні «вітер перемін» знову повертається «на круги свої». Після розпаду СРСР у
російській історичній науці почалося чергове «уточнення» витоків походження руських.
До цього вже звикли, адже, як засвідчує історія, російські науковці завжди проходять
метаморфозу «прозріння» і «перевтілення», коли цього вимагають зміни у політиці
держави.
Сьогоденні
ідейно-політичні
пріоритети російського державного
істеблішменту, незважаючи на всілякі заперечення і відмови, чітко окреслені –
реінтеграція колишніх союзних республік у нову імперську державу, що й підштовхує
офіційних осіб та науковців до чергового «сальто-мортале» у витлумаченні російської
історії. Зокрема, перший і останній президент СРСР М.С. Горбачов у грудні 2016 р.
заявив, що «добровільне відновлення Союзу можливе». Мріють про відновлення Союзу
також представники різних політичних партій і державних установ Російської Федерації:
ліві і праві, консерватори і ліберали. Президент Росії В.В. Путін розпад СРСР назвав
найбільшою геополітичною катастрофою XX ст. Подумаємо, не більшовицький
політичний переворот 1917 р. у Росії, не Першу світову війну, не Другу світову, яка
привела до загибелі десятків мільйонів людей, а розпад Радянського Союзу. Відновити в
тій чи іншій формі новий Союз – це мета всього російського політичного бомонду.
Україна і Білорусь, на їхню думку, являються найбільш «лакомими кусками» колишньої
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величі СРСР. Отже, вони обов’язково мають ввійти до складу нового державного
утворення. Тим більше, що білорусів, руських і українців В.В. Путін відкрито називає
єдиним слов’янським народом. Тому Україна, як держава, на його думку, не природне, а
штучне утворення.
Прикладів агресивної поведінки, яку світові засоби масової інформації назвали
«гібридною війною», безліч. Ще 2 лютого 2017 р. у дискусії на російському телебаченні
брав участь лідер партії ЛДПР, заступник Голови Думи Російської Федерації В.В.
Жириновський. За його словами, він бачить виключно силове вирішення «української
проблеми». Особа, котра представляє владу РФ, висловилася конкретно і чітко:
«Оголосити заклик добровольців (у РФ. – Ред.). Скільки бовтається людей наших, які в
армії були, всі афганці наші… На Кавказі воювали… Там, в Україні, вони куплять
потрібну кількість зброї… Тільки силовим варіантом! Я вам обіцяю, що через три дні
після в’їзду в Кремль з Україною все закінчиться – буде повна тиша, і всіх візьмемо,
візьмемо весь український уряд… Бійтеся! Ще будете Путіна згадувати, який він був
добрий. Знищу! Всіх знищу! Ніякої України не буде! Всіх заткну, всі будете арештовані!
І тільки військовим шляхом! Це я, я буду робити у випадку обрання» [Жириновський
В.В.
Ще
будете
Путіна
згадувати,
який
він
був
добрий
//nnovosti.info›news/zhirinovskij_prigroziv]. Що на язиці в одіозного російського політика,
те в головах кремлівського керівництва. Інакше б його давно посадили у тюрму за
розпалювання міждержавної і міжнаціональної ворожнечі. Висловлювання посадової
особи Російської Федерації не випадкові. Вони свідчать, що руський ірредентизм від
«теоретичних» постулатів переходить до реальної практики. «Події на Україні,
воз’єднання Криму з Росією, війна в Новоросії, тобто початок руської Ірреденти,
воз’єднання розчленованого руського народу» [Минаков Аркадий. Ирредента,
общероссийская
идентичность
и
русский
вопрос
//
politconservatism.ru›articles/irredenta…i-russkiy], – зазначає д. іcт. н., доц. Воронезького
ун-ту А. Мінаков. «Ірреденту, процес національного воз’єднання не зупинити ніякими
санкціями і холодними війнами. Якщо стане необхідним, він буде йти десятиліттями,
як у свій час, при Іванові Калиті, Дмитрію Донському та Івану Великому! [там само], –
страхає доцент. Для практичної реалізації задумів руської ірреденти 25 січня 2017 р.
сформувався Загальноруський національний рух. Прихильник цього руху заявляє: «Ми
не визнаємо ні радянського територіального поділу, ні Біловезького договору. Землі, на
яких живуть руські люди, политі кров’ю руських людей, мають право повернутися до
складу Росії. Ми виступаємо за об’єднання РФ, України, Білорусії, а також інших
руських земель в єдиній загальноруській державі і перетворення всієї території бувшого
СРСР в безумовну руську зону впливу» [Холмогоров Егор. Русский национальный
ирредентизм // iamruss.ru›russkij-natsionalnyj-irredentizm].
Слова і реальні дії прихильників імперії завжди базувалися на «теоретичних»
розробках російських істориків, політологів, філософів тощо, які слідували
державницьким настановам Кремля. Тому зовсім не випадково в Росії та країнах СНД в
останні роки перевидається та видається ціла низка праць, в яких історики, за традицією,
упереджено витлумачують питання походження руських. «Перш за все, ми повинні
чітко засвоїти не заперечний історичний факт: останнє тисячоліття людської історії
рівнину від Карпат до Уралу, від Білого моря до Чорного займає Руський етнос,
православний за релігією, слов’янський за мовою і міцно згуртований єдиною
історичною пам’яттю та етнічною історією. Невблаганні факти засвідчують про те,
що відмінність між трьома гілками руського народу (великоросами, малоросами і
білорусами) за даними лінгвістики і антропології, менші, наприклад, аніж відмінності
між німцями, котрі проживають у Баварії, та німцями, що проживають у Гамбурзі»
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[Ларионов В.Е. Расовые и генетические аспекты этнической истории русского народа //
Расовый смысл Русской идеи. Выпуск 1 / Сборник статей. Издание второе исправленное.
Серия «Библиотека расовой мысли». Предисловие Авдеева В.Б., Савельева А.Н. – М.:
Белые альвы, 2000. – 496 с. – С. 16–42. – С. 17], – безапеляційно стверджує один із
засновників руського генетичного соціалізму В.Є. Ларіонов. Можна навести тисячі
подібних висловлювань, оскільки такі політично-спекулятивні судження сьогодні є
панівними у російській історіографії. Вони, звичайно, мають свою передісторію.
Ще «велика блудниця Катерина II» [Енгельс Ф. Внешняя политика русского царизма
// К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. – Т. 22. – С. 11–52. – С. 23] у коментарях до праці
І.Г. Штріттера «Історія Російської держави» засвідчує, що питання походження руських
завжди було не теоретичною, а ідеологічною й політичною проблемою. Вона писала
таке: «1) сооблазнительно покажется всей России, аще приимите толкование г.
Стритера о происхождении российского народа от Финнов; 2) самое отвращение и
соблазн немалое доказательство, что происхождения разные; 3) хотя Россияне со
Славяны разного происхождения конечно (розрядка моя. – М.К.), но отвращение не
находится между ими; 4) г. Стриттер откуда уроженец? Конечно, он какую ни есть
национальную систему имеет, к которой натягивает. Остерегайтесь от сего» [цит. за:
Артемьева Т.В. Идея истории в России ХVIII века. – “Философский век”. Альманах:
Вып. 4. – СПб., 1998. – 267 с. – С. 47–48]. Звертаю увагу тільки на один аспект
коментарів імператриці: Катерина II знала, що слов’яни і руські (не росіяни, а саме –
руські!) різного походження. Чому саме так необхідно витлумачувати слова Катерини
II? Справа в тому, що до указу Петра I назви «росіяни» не існувало. Країна називалася
Московія, а народ московітський. Назву «росіяни» Петро I насильницькими методами
приписав московітам. За правління Катерини II термін росіяни став широко вживаним.
Але народ то не змінився, як його не називай. Тому імператриця, використовуючи
термін росіяни, насправді позначала ним руських, яких за Петра I називали московітами,
а ще раніше – варяго-русами. Але водночас вона була глибоко переконана, що цих знань
потрібно остерігатися. До тих, хто не «остерігався», застосовувалися заходи, які
імператриця сформулювала досить чітко: «…1) закликати автора, куди слід, і побити
його, 2) або грошима його вгамувати, щоб не писав, 3) або знищити, 4) або писати в
захист» [цит. за: Сомов В.А. Французская «Россика» эпохи Просвещения и русский
читатель // Французская книга в России в XVIII в.: Очерки истории. – Л., 1986. – 194 с. –
С. 179–187. –С. 182]. Як свідчать історичні факти, у Росії до тих, хто посмів мати власну
думку, дуже часто застосовувалися перераховані заходи і навіть більш єзуїтські.
Зокрема, П.Я. Чаадаєва імператор Микола I за вільнодумство, висловлене у
філософських листах, визнав божевільним і на цій основі заборонив взагалі писати будьякі твори. Такою була духовна атмосфера в російській державі впродовж багатьох віків.
Тому при розгляді історіографічних праць російських істориків, філософів, літераторів
потрібно завжди враховувати історичний контекст їх написання. Сказане стосується і
сучасних авторів.
Особлива увага до проблеми походження руських серед науковців країн «ближнього
зарубіжжя» визначається перш за все способом розвитку російської державності
впродовж її історичного конституювання. Добре відомо, що впродовж століть Росія
формувалася як імперська держава, до складу якої входили (добровільно, а здебільшого
– шляхом завоювання) народи з відчутно відмінною від руських культурою, з власною
національною міфологією та релігією. Водночас відбувалися асиміляційні процеси, які
рішуче підштовхувалися руськими можновладцями. Широке прилучення інородців
спричинило формування особливої національно-політичної спільноти, яка сьогодні
позначається поняттям – Російська Федерація, а її громадяни звуться росіянами. Отже,
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терміном «росіяни» позначається сукупність представників всіх народів, які проживають
нині на території Російської Федерації, або раніше проживали в Російській імперській
державі – башкир, бурятів, евенків, ескімосів, калмиків, карелів, мордвинів, руських,
татар, уйгур, чукчів тощо. Прилучення інородців впродовж всієї історії становлення
сучасної російської політичної нації було настільки масштабним, що це важко було
заперечувати і тому його ніхто ніколи не заперечував, а відомий історик М.М.
Покровський (його ім’я до 1937 р. носив Московський державний університет – нині
Московський державний університет імені М.В. Ломоносова) навіть підкреслював: «В
жилах московського народу тече щонайменше 80% азійської крові» [цит. за: Штепа
Павло. Московство: Видання третє. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 2000.
– 352 с. – С. 9]. Найвагоміше місце серед конгломерату народностей, що входять до
складу Російської Федерації, займають руські, які ідентифікують себе слов’янами. Така
самоідентифікація є оманливою. Тому постає питання: ким насправді є руські?
В українській історичній, соціально-політичній і філософській літературі відсутній
термін «руський народ», що призводить до неточностей, термінологічної плутанини,
особливо при перекладі російських текстів. Тому російськомовний термін «русский»
українською мовою перекладається як «російський». Такий переклад явно неадекватний,
адже ігнорується існування цілого народу, який за своїми витоками, культурою суттєво
відрізняється від інших, що входять до складу Російської Федерації. Росіяни – це
громадяни Російської Федерації. Тому росіянами є всі ті, хто ідентифікує себе
громадянами цієї країни. Особливе місце серед народностей, які населяють Російську
Федерацію, займає руський народ – це очевидний факт. Більш складно витлумачити не
слов’янську ідентичність походження руських, адже в процесі історичного розвитку
відбувалося широке прилучення інородців у лоно руськості, зокрема людності фінотатарського та слов’янського етнічного походження. Саме ця обставина дає підставу
московським пропагандистам поширювати упереджене висвітлення цього питання у
своїй «науковій», «агітаційно-просвітницькій роботі» та гібридній війні проти України.
Василь Стус у поезії «Сто років, як сконала Січ» ще у червні 1963 року переконливо
писав:
«Ти вже не згинеш, ти двожилава
,
земля, рабована віками,
і не скарать тебе душителям
сибірами і соловками».
Великий Поет-Пророк був правий: ніяка сила не спроможна скарати наше
устремління до свободи і щастя.
Дієвим фактором боротьби проти руської ірреденти є постійне і неухильне
формування серед студентської молоді та всього населення України української
національної самосвідомості та самоідентичності.
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2. Співвідношення природної мови і логіки
Ася Борисова, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. В кінці XX століття проблема зв’язку логіки і мислення виявилася на задвірках науки. Ця
обставина стала однією з головних причин втрати інтересу суспільства до логіки. З одного боку, логіка
розуміється як єдина наука про закони правильного мислення, а з іншого – вона, з позицій сучасного надмірно
формалізованого формального підходу, представлена у вигляді сукупності слабо пов’язаних один з одним
штучних мов, які називаються формальними логічними системами. Логіка поступово перетворилася в пухку
сукупність замкнутих і самодостатніх мов для листування між фахівцями. Проте майже в кожному
дослідженні, присвяченому логіці, явно чи неявно присутня одна фундаментальна проблема, а саме: проблема
співвідношення логіки і природної мови.
Матеріали і методи. Природна мова є однією з найскладніших систем, створених людиною. У своїй
повсякденній діяльності ми звикли розглядати мову, як засіб спілкування та користуємось нею, не
замислюючись про приховані інтелектуальні ресурси, які в неї закладені. Для багатьох очевидно, що мислення
– це складний процес, за допомогою якого вирішуються якісь проблеми і народжуються геніальні ідеї або
фатальні помилки. Мова ж розуміється як засіб, за допомогою якого результати мислення можна передати.
Результати. Ми міцно пов’язали в своїй свідомості мислення з поняттям «процес», а мову з поняттям
«засіб» і перестали помічати той незаперечний факт, що в даному випадку «засіб» не підпорядкований
повністю «процесу», а в залежності від нашого цілеспрямованого або неусвідомленого вибору тих чи інших
словесних штампів справляє надзвичайно сильний вплив на хід і результат самого «процесу». Але відомо
багато випадків, коли такий «зворотний вплив» виявляється не тільки гальмом для правильного мислення, а
навіть його руйнівником. Теорій і підходів, що пояснюють проблему співвідношення мови і мислення, відомо
чимало. Однозначного рішення цієї проблеми поки що немає, але для багатьох очевидно, що мислення хоча і
передбачає мовлення, проте за змістом є багатшим.
В першій половині XX століття був період, коли серед філософів і вчених великою популярністю
користувалися різні течії логічного позитивізму і лінгвістичної (або аналітичної) філософії. Всесвітньо відомі
математики і філософи вважали, що природна мова містить у собі багато неоднозначностей і в силу цього вона
не пристосована для правильного логічного мислення. Їхня основна ідея полягала у створенні нової штучної
мови, за допомогою якої можна було б подолати багато «недоліків» природної мови. Давид Гілберт
запропонував у математиці свою програму обґрунтування цієї науки, в якій конкретні «інтуїтивні»
математичні поняття (числа, точки, лінії, фігури, числа і т.д.) замінялися якимись абстрактними символами,
пов’язаними один з одним чисто формальними відносинами.
Багато в чому ця думка збіглася з основною парадигмою логічного позитивізму. В той же час у деяких
сучасних математиків відношення до програми Гілберта явно негативне. З точки зору філософії, завдання,
поставлене в рамках логічного позитивізму, так і не було виконане. В другій половині XX століття
популярність логічного позитивізму зменшилась – багато філософів прийшли до висновку, що відмова від
багатьох «нелогічностей» природної мови, намагання втиснути її в рамки основоположних принципів
логічного позитивізму тягне за собою дегуманізацію процесу пізнання, а разом з цим і дегуманізацію людської
культури в цілому. Вихідна методологічна установка позитивізму не витримує критики, тому що
звинувачувати розмовну мову в нелогічності просто абсурдно. Нелогічність характеризує не саму мову, а
багатьох користувачів цієї мови, котрі просто не знають або не хочуть використовувати логіку і компенсують
цей недолік психологічними або риторичними прийомами впливу на публіку, або в своїх міркуваннях
використовують в якості логіки систему, яка називається логікою лише через непорозуміння.
Сучасна філософія має в іншу крайність – неприйняття основної філософської установки логічного
позитивізму, яке обернулося практично повною відмовою від будь-якої логіки. І все ж таки логічний
позитивізм залишив відчутний слід у сучасній науці: були відкриті або уточнені логічні системи, які лягли в
основу сучасної комп’ютерної революції, помітно підвищився інтерес до логічної інтерпретації мови. Серед
тих, хто так чи інакше стикається з проблемою співвідношення мови і мислення, зміцніло переконання, що
зрозуміти суть людського мислення неможливо, якщо не зрозуміти суті логічних методів аналізу людських
міркувань і аргументів, виражених природною мовою. Математична логіка увійшла в сучасну лінгвістику і
міцно закріпилася в ній.
Висновки. На підставі математичної логіки створена технічна і математична база сучасних комп’ютерів.
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3. Проблема людини у філософії
Вікторія Бороздіна, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Вивчення проблеми людини у філософії слід почати з проблеми її становлення, тобто з виявлення сутності
антропосоціогенезу, єдиного процесу становлення людини і суспільства. Ця проблема розглядається релігією, філософією,
низкою конкретних наук, зокрема, антропологією, історією, археологією тощо.
Матеріали і методи. Природнича наука антропологія зосереджує головну увагу на самому процесі еволюції людини, її
основних етапах. Антропологи сходяться у тому, що період становлення людини займає величезний період в 3-3,5 млн. років і
є третім грандіозним стрибком в історії Всесвіту після виникнення самого Всесвіту і виникнення живого з неживого. Спільною
для міфологічних і релігійних розмислів про появу людини на Землі є ідея створення людини вищими силами або Богом.
Результати. Як розглядає проблему людини наука і філософія?
Серед наукових концепцій походження людини найбільш поширеною і впливовою є еволюційна, у витоків якої стоять
Ж.-Б. Ламарк і Ч. Дарвін. Під впливом мінливості, спадковості, природного відбору здійснюється еволюція в органічному світі
та поява нових видів. Х. де Фріс додає і такий фактор, як великі одиничні мутації. Вищим щаблем еволюційного розвитку є
людина. Еволюційна концепція – не тільки основа антропології, а і раціональна передумова філософського вчення про
людину, тому що поєднує і відокремлює світ природи і світ людської культури, історії. Філософи зосереджують увагу на
рушійних силах змісту процесу антропогенезу, розглядають його як антропосоціогенез, тобто єдиний процес формування
людини і суспільства. Вони підходять до вирішення цієї проблеми або з позицій ідеалізму, або з позицій матеріалізму. З
матеріалістичних позицій проблема антропосоціогенезу глибоко розроблена Ф. Енгельсом. В роботі «Роль праці в процесі
перетворення мавпи в людину» він висунув положення про визначальну роль праці в процесі антропосоціогенезу. Головна
ознака присутності людини в світі – це знаряддя праці. Людина є, перш за все, творцем знарядь праці. За допомогою знарядь
праці – Homo Faber - вона перейшла від пристосування до природи до пристосування природи до себе.
Антрополог і філософ Тейяр де Шарден розглядає антропосоціогенез як складову космогенезу, рушійною силою якого є
взаємодія механічної та психічної енергій. Накопичення психічного, примноження станів його вияву і є фактором появи
людини. Людина – істота бінарна, має подвійну природу: є істотою біологічною і істотою соціальною. Як природна істота
вона належить до біологічного виду Homo Sapiens. Цей вид характеризується рядом видових ознак: 1) тривалість життя; 2)
належність до статі; 3) належність до раси; 4) дітородний вік жінки; 5) спадковість. Тобто, передбачають певні вроджені
особливості, задатки, які реалізуються лише в суспільстві. Унікальність набору генів кожної людини зумовлюють її
неповторність, унікальність. А приналежність всіх людей, представників всіх рас, народів до одного виду є біологічною
основою рівності всіх людей у правах, які називаються правами людини, тобто правами, які має кожна людина.
Людина виступає як єдність і боротьба протилежностей – біологічного і соціального. Новонароджена людина має всі
анатомо-фізіологічні ознаки людини. Але якщо у тварин генетично визначені програма поведінки, спосіб життя, то людина
засвоює цю програму тільки у суспільстві, через засвоєння культури. Спільними між людиною і твариною є біологічні
потреби.
Потреби – це особливий стан відкритої системи «тварина-людина», який характеризує суперечність між необхідністю
існування і внутрішніми можливостями цієї системи для забезпечення її існування. Але задоволення потреб у людини і тварин
відбувається різними способами. Тварина задовольняє потреби безпосередньо, людина – опосередковано. Вся історія людства
– це боротьба за індивідуальну і суспільну свободу: виховання, формування людини, здатної витримати пов’язану з свободою
відповідальність.
Для екзистенціалістів людина не піддається визначенню тому, що первісно нічого собою не являє. Людиною вона стає
лише згодом, причому такою людиною, якою вона зробить себе сама. Таким чином, немає ніякої природи людини, як немає
бога, що її задумав би. Людина просто існує і вона не тільки така, якою себе уявляє, але й така, якою вона хоче стати.
Для характеристики людини, ступеня реалізації її сутності використовуються такі поняття, як індивід, індивідуальність,
особистість. Поняття індивід характеризує людину як одиничного представника людського роду в інтегральній єдності
біологічних і соціальних характеристик. Тобто, виділяється типовість ознак окремої людини, підкреслюються в ній не
індивідуальні, а загальні риси.
Поняттям індивідуальність окреслюємо неповторність людини в її духовних якостях, здібностях, талантах, самостійній
діяльності, житті в цілому.
Проблема особистості є одною з найскладніших у філософії. На думку філософів, особистість виступає як динамічна,
відносно стійка цілісна система інтелектуальних, соціально-культурних і морально-вольових якостей людини, що виражені в
індивідуальних особливостях її свідомості й діяльності. Якщо головним при визначенні індивідуальності є вказівка на її
неповторний вроджений талант, то в особистості головними характеристиками є воля, самостійність, свобода, які вона
отримує в процесі соціалізації.
Висновки. Спираючись на визначення характеристик суспільства за методом аналогії з людськими характеристиками,
приходимо до висновку про підпорядкування людини суспільним силам. Якщо спочатку при осмисленні проблеми людини
точкою опори, субстанцією постає людина як біологічна істота, то в процесі соціалізації вона набуває рис, притаманних
суспільству. Людина є специфічним способом прояву чогось більш загального, а саме: складовою частиною вищої над нею
субстанції – суспільства.
Література.
1. Сорокін П.А. Людина, цивілізація, суспільства. – М., 1992.
2. Вернадський В.І. Роздуми натураліста: Наукова думка як планетне явище. – М., 1977.
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4. Філософські проблеми хімії та шляхи їх вирішення
Надія Гаюк, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. У найбільш розвинутому вигляді філософія хімії пов’язана з рефлексією історії хімії, яка дозволяє
створювати філософсько-методологічну реконструкцію еволюції наукових ідей. Найбільшого поширення в Україні
набула екстерналістська версія філософії хімії, яка спирається на теорію концептуальних систем В.І. Кузнєцова. Вона
була запропонована ще у середині ХХ ст. та, незважаючи на критику, до сьогодення не втратила свого значення.
Матеріали і методи. Основним рушієм розвитку сучасної хімії як науки має визнаватися розвиток промислового
виробництва. Нині хімія переходить до іншого способу вирішення проблеми отримання речовин із заданими
властивостями – використання у виробництві високоорганізованих хімічних систем. Це обумовлює появу останньої за
часом концептуальної системи – еволюційної хімії. Її завдання полягає в дослідженні складних хімічних систем, які
здатні до самоорганізації та саморозвитку. До четвертої концептуальної системи відносяться частина робіт у сфері
фізичної хімії – супрамолекулярна хімія та нанохімія.
Результати. Загалом, супрамолекулярна хімія має міждисциплінарний характер і в наш час переживає період
становлення та розвитку. Основним об’єктом її вивчення стали молекули, які здатні до самозбірки. Своє завдання
супрамолекулярна хімія бачить у синтезі складних молекул із заданими властивостями шляхом збирання їх із
простіших. При цьому спостерігається феномен саморозвитку системи та її самоорганізації.
Процеси самозбірки та самоорганізації також проявляються при розгляді так званих наносистем. Частково такі
системи розглядає супрамолекулярна хімія, основним же предметом вони є для нанохімії. Остання розрізняє
дисипативну та консервативну самоорганізацію. Якщо консервативна самоорганізація характерна для закритих
систем, то у відкритих системах спостерігається дисипативна самоорганізація для характеристики якої стає можливим
синергетичний підхід.
Хімія як наука досліджує свій об’єкт (хімічні речовини, їх сполуки, процеси якісного перетворення речовин),
спираючись на власну систему понять, методів, законів і теорій, а також застосовує поняття і методи інших наук,
зокрема, фізики, квантової механіки, синергетики та філософії. Цей процес є неминучим у зв’язку з розширенням
наукової проблематики, якою цікавиться сучасна хімія.
Скажімо, природа хімічного зв’язку не була розвинута класичною хімією, яка застосовувала поняття «хімічні
сили», але не пояснювала, яку реальність воно відображає. В наш час, завдяки досягненням ядерної фізики, квантової
механіки, квантової хімії, стали відомі матеріальні носії хімічного зв’язку, що дало можливість наповнити конкретним
змістом поняття «хімічні сили».
Якщо сучасна хімія буде досліджувати не лише сполуки, але і їх генезис, все в більшій мірі буде зосереджувати
увагу на проблемі хімічної еволюції, в розв’язанні якої особливе місце відводиться дослідженню самоорганізації і
самовдосконаленню елементарних відкритих каталітичних систем, розглядатиме реакційну систему не за окремими її
частинами, а як єдину цілісність, в якій, незважаючи на багатокомпонентний склад і явища взаємного впливу, перебіг
хімічних реакцій підпорядкований певним загальним принципам, то при розв’язанні таких питань взаємозв’язок хімії
з іншими науками, зокрема, з синергетикою, її методологічними принципами та філософією, ставатиме все тіснішим.
Синергетичний підхід при розгляді хімічних систем є необхідним саме тому, що він орієнтує хімію на пошуки
широкого спектру конкретних форм нестійкості, незворотності, нерівноважності, процесів самоорганізації в хімічних
системах, спрямовує пізнання на виявлення протилежних, але взаємозв’язаних процесів, які лежать в основі хімічних
явищ.
Отже, можна сказати, що значна частина питань, окреслених сучасною хімією, не може бути осмислена на
належному науковому рівні без застосування методологічних принципів, сформульованих на основі досягнень
квантової механіки, квантової хімії, синергетики інших наук та філософії, спільними зусиллями яких створюється
постнеокласична наукова картина світу, концептуальна новизна якої пов’язана з результатами нелінійного способу
мислення, яке спрямовує наукові дослідження на всебічне і більш глибоке пізнання єдності та багатоманітності світу.
Наукова творчість хіміка нерозривно пов’язана з узагальненням емпіричного матеріалу та широким використанням
теоретичних основ хімії, які відображають загальне, виявлене в різноманітних хімічних явищах.
Висновки. В сучасній хімії значно зросла роль теоретичних, математичних та філософських досліджень, але це
не послабило зв’язку її теоретичних методів з експериментальними. Результати емпіричних досліджень поряд з
дедуктивними методами становлять в ній, як і раніше, важливе джерело нових ідей і теоретичних побудов.
Література.
1. Боряз В.Н. Философские вопросы химии: очерк истории диалектико-материалистической разработки / В.Н.
Боряз, Е.Ф. Солопов. – Л.: Наука, 1976. – 251 c.
2. Будрейко Н.А. Философские вопросы химии. – М.: Высшая школа, 1970. – 336 с.
3. Пономаренко Ю.Г. Пізнавальний процес і хімічна наука. – К.: ЦГО НАН України, 2003. – 100 с.
4. Чуйко В.Л. Філософські проблеми хімії. – К.: КНУ, 2009. – 120 с.
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5. Інноваційні моделі навчання нового технічного напряму – інженер мехатронних систем
Тарас Гнатів, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. В 90-ті роки, коли прийшло нове технологічне обладнання, коли прийшли нові приводи, нові технології, починається
формуватися історія професії – інженер мехатронних систем. Зараз системи стали ще складнішими, тому, коли підприємство експлуатує
обладнання, потрібно мати спеціалістів, котрі розбираються не тільки в механіці але й розбираються в електриці, знають програмування.
Матеріали і методи. З 2008 р., завдяки творчій співпраці НУХТ з одним із найбільших виробників систем пневмоавтоматичного
управління – фірмою ООО Камоцц, в університеті розпочали підготовку бакалаврів і магістрів з практичними навичками з напряму
дисциплін «Мехатроніка», «Пневматика і пневмоприводи». Засвоєння нового і нелегкого напряму потребує об’єднання зусиль декількох
кафедр університету, підвищення кваліфікації викладачів, а також розвитку і модернізації лабораторної бази.
Результати. Сьогодні лідерами у практичній підготовці з використанням мехатронних навчальних лабораторій є кафедра
«Механіки та пакувальної техніки» та лабораторія мехатроніки і пневматики, доповнена системою автоматизації і промисловим
зв’язком передачі даних на базі обладнання SIMENS, котре об’єднує наявні лабораторні стенди різних принципів дії в єдину мехатронну
систему (програмування контролерів SIMENS, промислові інформаційні зв’язки, системи візуалізації та інші), роботехнічним
комплексом KUKA KR6 R900. Асортимент дидактичного обладнання розрахований на різні рівні: від основ пневмоавтоматики до
науково-дослідних робіт в області термодинаміки, пневматики, теорії автоматичного керування, мехатроніки, робототехніки. Основні
напрямами наукових розробок лабораторії: точне позиціювання пневматичних виконуючих механізмів; розробка портативного
роботехнічного комплексу для реалізації системи автоматичного керування складськими приміщеннями; розробка індивідуальних
проектів для участі в міжнаціональних змаганнях «Мехатроніка в машинобудуванні»; розробка комплексної конвеєрної мехатронної
системи з функціями розпізнавання, делікатного захвату і сортування харчових продуктів.
У педагогічній літературі описані три типи інноваційних підходів до освітніх технологій: радикальні, наприклад, здійснення
спроби перебудови всього навчального процесу на основі комп’ютерних технологій, включаючи навчання через Інтеренет-зв’язок,
дистанційне навчання, віртуальні семінари, конференції та інші; комбінаторні – з’єднання раніше представлених елементів (новий метод
навчання як незвичне поєднання відомих прийомів і способів, наприклад, лекція, діалог або семінар з аналізу критичних інцидентів з
певної проблеми); модифікуючі – покращення, доповнення наявної методики навчання без істотних змін (наприклад, ділова або рольова
гра). Розробка інноваційних моделей навчання в наших методиках викладання пов’язана з деякими видами діяльності. Перший – це
пошуки по лінії репродуктивного навчання (індивідуальне запропоноване навчання), персоналізована система навчання, бригадноіндивідуальне навчання), конкретно-дидактична основа, яка пов’язана з розвитком програмуючого навчання. Другий – це пошуки по
лінії дослідного, інноваційного навчання в рамках якого навчальний процес будується як пошук пізнавально-прикладних, практичних
відомостей (нових інструментальних знань про способи професіональної діяльності, розробки нових концепцій та парадигм). Третій – це
використання моделі навчальної дискусії, характерними рисами якої є, перш за все, обмін знаннями, відомостями, заохочення різних
думок і підходів, можливість критикувати або відкидати будь-яку позицію, напрацювання колективного, як правило, компромісного
рішення. Четвертий – це організація навчальної діяльності на основі ігрової моделі, яка передбачає використання в навчальному процесі
імітаційних ігор, тренінгів і вправ при максимальній активності студентів. На схемі показана принципова послідовність створення
мехатронної бази машин і систем нових поколінь, яка може бути реалізована на основі відповідної науково-технічної програми
підготовки спеціалістів технічного напряму.

Схема створення мехатронних машин і систем
Програма навчання наших студентів передбачає формування умінь і навичок проектування і конструювання мехатронних систем
у різних галузях харчової промисловості. В результаті проходження програми студенти повинні знати: роль і місце мехатроніки в житті
сучасного суспільства; технічні характеристики і показники розповсюдження вітчизняних і зарубіжних мікроконтролерів; методи
проектування, збирання, налаштування і тестування готових пристроїв; основні поняття про системи автоматичного регулювання і
керування; основи програмування автоматизованих систем на основі мікроконтролерів; мати уявлення про передовий досвід розробки
мехатронних модулів; вміти розробляти і конструювати навчально-демонстраційні системи керування з готових електронних
компонентів і блоків із використанням мікроконтролерів; застосовувати електровимірювальні прилади; самостійно програмувати
мікроконтролери; працювати з програмним пакетом SIMENS STEP 7, вести індивідуальні й групові дослідні роботи.
Висновки. Використання інноваційних моделей навчання при підготовці спеціалістів нового технічного напряму – інженер
мехатронних систем є серйозним вкладом у розвиток сучасної педагогіки вищої школи і може бути використаний при вивченні інших
дисциплін.
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6. Що таке атеїзм?
Олена Зінченко, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Атеїзм (від грецької а – заперечення, theos – Бог) в буквальному розуміння – безбожжя. Поняття «атеїзм»
з’явилося в часи Середньовіччя для характеристики людини або вчення, що знаходилися у конфлікті з поширеним
тоді християнським єдинобожжям. Лише пізніше це слово почало означати певну філософську позицію. З розвитком свободи
думки, наукового скептицизму та критики релігії цей термін почав набувати конкретнішого значення.
Матеріали і методи. Головна думка вчення атеїстів – це заперечення існування Божества та відсутність Його впливу на
природні явища і життя людини. Весь Всесвіт є тільки матерія, рух і форма. Вона є вічною і нескінченною, явища в ній
підпорядковані певним законам, які виключають можливість будь-якого надприродного втручання.
Результати. Звідки ж взагалі бере своє зародження атеїзм? Чому Бог просто не покаже Себе людям, щоб вони нарешті
переконалися в Його існуванні? Звичайно, якби лише Бог з’явився людям на очі, всі би повірили в Нього. На жаль, якраз у
цьому і полягає проблема. Бог не хоче переконувати нас у Своєму існуванні. Він бажає, аби ми знали про Його існування
завдяки нашій вірі, і, таким чином, прийняли Його дар спасіння. Згідно Старому Заповіту Бог не раз з’являвся перед людьми.
Вони повірили в Його існування, але не звернули зі своїх злих шляхів та не пішли Його шляхом. Якщо людина не готова
прийняти існування Бога на віру, то вона і Христа не буде готова прийняти як Спасителя. Суть волі Божої полягає в тому, щоб
бути християнами, а не просто теїстами (теїзм – віра в існування Бога). Якщо ми стаємо вищі в моральному відношенні, ми
стаємо ближчі до Бога, і якщо ми здійснюємо погані вчинки, тобто стаємо аморальними, ми віддаляємося від Бога і тим самим
його заперечуємо. Можна вважати, що атеїзм зароджується на основі моральної зіпсованості. Сьогодні все більше людей
забувають про свої моральні обов’язки, чим і підкріплюють заперечення існування Бога. Постійні задоволення, порушення
Божих Заповідей, перетворення турбот про матеріальний стан в основу свого життя не дає нам можливості глибше поринути в
ті істини, які постають перед нами у Євангелії та стати справжніми послідовниками Христа. Ми замикаємося в коло виконання
вимог нашої фізичної природи і врешті-решт починаємо заперечувати Бога. Таке справжнє походження атеїзму в історії та
свідомості кожної окремої людини.
Першими, хто почав критикувати існування Бога, були представники Стародавнього Єгипту. Найяскравішим твором
того часу є «Пісня Арфіста». Далі атеїзм набув поширення в індійській культурі. Там взяла свій початок антирелігійна
філософська школа «чарвака». В Китаї яскравим представником атеїзму був Ван Чун. Він вважав, що основою всього є ефір, з
якого утворюється різноманіття речей та людина. Європейський атеїзм йде корінням від до сократичної грецької філософії, але
не виділяється як окрема течія до кінця Епохи Просвітництва. Грецький поет Діагор відомий як «перший атеїст» і критик
релігії та містики. Критій бачив релігію як людський винахід, який за допомогою залякування ставить людей у деякі рамки
моралі, а Ксенофан першим висунув ідею про те, що самі люди створили богів за своїм образом і подобою. Зі Стародавнього
Риму до нас дійшов великий філософський твір одного з найвидатніших матеріалістів і атеїстів – Тита Лукреція
Кара. Лукрецій стверджував, що якщо боги існують, то їм байдуже до людства і вони не впливають на навколишній світ. Для
Раннього Середньовіччя та Середніх віків характерною була відсутність атеїзму, переважала віра в Бога. В період епохи
Відродження перші успіхи в мореплавстві, торгівлі та промисловості вимагали створення дослідної науки про природу.
Леонардо да Вінчі вдавався до експериментів як методу досліджень і сперечався з аргументами релігії. Інші критики релігії і
церкви того часу – Нікколо Макіавеллі, Бонавентюр Деперьє та Франсуа Рабле. За часів Ренесансу та Реформації релігійні
пристрасті розгоралися, що пов’язано з появою нових релігійних законів, братств та появою протестантських сект. Під час
Французької Революції спроба нав’язати Громадянську конституцію духовенства призвела до вигнання багатьох священників
із Франції. Політичний хаос у революційному Парижі, в кінцевому підсумку, дозволив якобінцям захопити владу в 1793 році.
На завершення атеїсти спробували силоміць дехристиянізувати Францію, замінивши релігію культом розуму. В другій
половині XIX століття атеїзм отримав популярність під впливом філософів-раціоналістів та вільнодумців. Багато відомих
німецьких філософів того часу, таких як Л. Фейєрбах, А. Шопенгауер, К. Маркс та Ф. Ніцше, заперечували існування Бога.
Класики марксизму-ленінізму намагалися науково обґрунтувати атеїзм. Основоположними принципами марксистського
атеїзму стали: зародження релігії як результату розвитку ідеї залежності людини від стихійних сил природи, безсилля змінити
умови свого життя та страх смерті. У XX столітті атеїзм поширився в багатьох суспільствах.
Атеїстичні думки знайшли визнання в багатьох філософських течіях, таких як екзистенціалізм, об’єктивізм, світський
гуманізм, нігілізм, логічний позитивізм, марксизм та фемінізм. Для сучасного світу характерним є падіння інтересу до релігії
серед широких верств населення, особливо серед технічної інтелігенції. В розвинених країнах знижується відвідуваність
храмів, зменшується кількість проведених обрядів, відбувається збільшення числа людей, які зараховують себе до атеїстів,
навіть у вірян релігія втрачає своє панівне становище. Як правило, рівень релігійності відносно низький у країнах з високими
економічними показниками, хоча існують деякі винятки, найпомітнішими з яких є США, а серед ісламських країн Кувейт.
Зовсім інша ситуація в країнах, що розвиваються: чим бідніша країна, тим релігія стає важливішою для населення. В
ісламських країнах, таких як Іран, Судан, Пакистан та Саудівська Аравія, діє шаріат, за яким відмова від їхньої віри (ісламу)
розцінюється як зрада і карається стратою. Це доводить те, що основною причиною зародження атеїзму є занадто велика увага
до матеріального становища людини.
Висновки. Атеїзм можна розглядати як певну форму самовбивства, тому що атеїсти свідомо заперечують існування
Бога, тобто джерела життя людини. Атеїзм відбирає в людини духовну свободу, можливість пізнати найвищий сенс життя та
залишає лише фізіологічний і психічний рівні існування.
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7. Розроблення продуктів швидкого приготування для вирішення проблеми
створення вільного часу людини
Маргарита Лабжинська, Олена Супрун-Крестова, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Однією з найхарактерніших ознак сучасної епохи є набагато більша, в
порівнянні з попередніми епохами, інтенсивність протікання людського життя.
Ущільнення соціального часу – часу, який проживає людина, відбувається постійно і
зачіпає всі сфери життєдіяльності, відповідно й сферу харчових технологій.
Матеріали і методи. Обґрунтування необхідності створення продуктів швидкого
приготування та дослідження їх показників якості з метою подальшого використання як
основного компонента каш миттєвого приготування з високою біологічною та харчовою
цінністю, що дозволить скоротити витрати часу на приготування їжі у повсякденному
житті людини.
Результати. Проблема розуміння специфіки соціального часу і, відповідно,
раціонального використання власного вільного часу є досить актуальною для сучасної
людини. Вперше проблема соціального часу і його відмінність від фізичного часу була
обґрунтована у ХІХ ст. представниками філософії життя, котрі вважали, що життя є
одиничним, унікальним, індивідуальним та неповторним, його неможливо виразити за
допомогою понять, а лише описати, відчувати інтуїтивно, чи прожити самому. Вимір
соціального часу визначається не кількістю прожитих років, а інтенсивністю його
проживання. Отже, визначальним у житті людини є не кількість прожитих років, а те,
що людина встигла зробити, чого досягти у відведений їй термін, що має назву «життя».
Саме тому раціональне використання часу є питанням грамотного планування життя.
Приготування їжі є мистецтвом, проте швидкий темп життя сучасної працюючої людини
призвів до того, що скоротився середній час, відведений на харчування протягом дня.
Соціологічні дослідження показують, що 50 % людей працездатного віку, відчуваючи
бажання підкріпитись протягом дня, обирають швидку «вуличну їжу» або ресторани
швидкої їжі, нехтуючи власним здоров’ям, проте економлячи час та гроші.
Визначальною перевагою швидкої їжі проти всіх її недоліків є саме економія часу на
приготування їжі.
В сучасних умовах зусилля людей спрямовані на бажання раціонально харчуватись,
витрачаючи при цьому якомога менше часу на приготування їжі. Розвиток харчових
технологій, враховуючи зазначені аспекти, визначив появу продуктів швидкого
приготування. Сьогодні на їх долю припадає велика різноманітність асортименту, в свою
чергу, це такі продукти, як пластівці, мюслі, зернові сніданки, що не потребують
варіння, або такі, що потребують незначного часу на їх приготування – каші миттєвого
приготування.
У результаті проведених досліджень було експериментально визначено і теоретично
підтверджено оптимальні кількості компонентів у складі рецептури композиційної
суміші. Наукове обґрунтування технології круп’яних продуктів швидкого приготування
дозволить розробити нові харчові продукти та розширити наявний асортимент
функціональними харчовими продуктами.
Висновки. Прагнення людей витрачати якомога менше часу на приготування їжі та,
водночас, харчуватись корисною повноцінною і різноманітною їжею, поставили перед
технологами завдання розроблення нових харчових продуктів – круп’яних продуктів
швидкого приготування. Раціональне використання часу є питанням грамотного
планування життя.
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8. Вчення Геракліта про логос
Лілія Ліфанова, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Геракліт народився приблизно в середині 40-х років VI ст. до н. е. Він вороже
ставився до демократичної влади, що прийшла в його рідне місто на зміну влади
старовинної родової аристократії. Політичний світогляд Геракліта відобразився в деяких
уривках його творів.
Матеріали і методи. Геракліт говорить, що все рухається і ніщо не спочиває.
Уподібнюючи суще течії річки, він говорить, що неможливо двічі увійти в ту ж саму
річку. Рух – найбільш загальна характеристика процесу світового життя, він
поширюється на всі її предмети і явища. Теза про універсальність руху відноситься
однаково і до вічних речей, які рухаються вічним рухом, і до тих, які рухаються
тимчасово. Вічний рух є разом з тим і вічною зміною. За свідченням Аристотеля,
Геракліт казав: «Сонце щодня нове, сонце постійно, безперервно оновлюється».
Результати. Ідея логосу зображує логос як те, що вимагає пізнання та особливих
зусиль і дозволяє зміну повсякденних установок свідомості. Логос – це «слово», «мова»
вічної природи. Геракліт вважав, що логос – це те, що притаманне всім і всьому, те, що
всім і через все керує. Мабуть, це одне з перших формулювань, де ідея першооснови
замикається на філософському горизонті з ідеєю загального закону, керуючим сущим.
Обидва потоки злиті, але в тенденції ідеї складають зміст поняття «логос». З точки зору
перспективи дуже важливо і цікаво саме Гераклітове виділення логосу, відмінність його
від природи усього існуючого і від вогню як «первісної» матеріальної стихії. У тенденції
міститься можливість виокремлення діяльності з опису та вивчення природи,
можливість відрізнити філософію від фізики, від фізичного пояснення. Але поки що у
самого Геракліта всі три елементи єдині. І всі вони об’єднані ідеєю першооснови.
Геракліта цікавить, що таке людська душа, що таке людські думки, пристрасті,
хвилювання. До речі, вогонь як першооснова для Геракліта прийнятний ще й тому, що,
на його думку, душу можна уподібнити вогню. Людська душа, вважає Геракліт, це
якийсь невидимий динамічний вогонь. Він каже: «Ми цю душу (тобто вогонь) у речах не
бачимо». Але у всіх речах є вогонь, він – загальна першооснова, одночасно і душа світу,
душа речей. У людському тілі ж душа приймає вид пристрасті, страждання і т. д.
Мілетські мудреці теж міркували про душу. Але до їх міркувань Геракліт, судячи з
усього, ставився критично.
Висновки. Коли Геракліт розмірковує про «сухі» і «зволожені» душі, то його
філософські визначення перемежовуються з морально-побутовими сентенціями. Душі,
на думку Геракліта, народжуються з вологи: з вологи випарюються. Але залишатися
вологими їм не личить: «Суха душа – наймудріша і найкраща». А ось «волога» душа –
це справжнє лихо, що очевидно в разі такої згубної звички, як пияцтво: «Коли дорослий
чоловік нап’ється і п’яний, його веде [додому] безвусий малий, а він збивається зі шляху
і не розуміє, куди йде, то душа його волога».
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9. Філософські погляди на теорії здорового харчування
Юлія Любцова, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Невід’ємною частиною життєдіяльності людини є її харчування. На сьогодні
людство стає більш вибагливим щодо вибору їжі. Споживач XXI століття прагне, щоб
їжа була не тільки смачна, але і корисна.
Матеріали і методи. Здорове харчування є напрямком прогресу в сучасному світі, в
історії харчування. Існують такі класичні теорії: антична теорія харчування, теорія
збалансованого харчування та теорія адекватного харчування [1, с. 22].
Результати. В античності мислителі розглядали харчування як процес невідомої
природи [2, с. 13]. В добу давньогрецького мислителя Аристотеля сформувалась антична
теорія харчування, в якій висвітлено, що живлення всіх структур організму відбувається
за рахунок крові. Ця теорія поклала початок та внесла вагомий внесок в історію
харчування як окремої сфери в життєдіяльності людини.
Значне відкриття було зроблено понад 200 років тому і донедавна мало перевагу в
дієтології [3, с. 43] – це теорія збалансованого харчування, згідно якої різні групи
населення поділяються за нормами фізіологічних потреб. На основі цієї теорії були
розроблені різні харчові раціони в залежності від способу життєдіяльності людини [4, с.
64]. Ця теорія дала можливість розглянути людину як окрему форму особистості,
виокремивши індивідуальність культури харчування кожного індивіда.
Харчовий раціон повинен бути не тільки збалансованим і оптимальним, відповідати
характеру обміну речовин, але і враховувати механізми травлення, вироблені еволюцією
[5, с. 17]. Теорія адекватного харчування звертає увагу на еволюційно важливий
компонент харчових продуктів, а саме – баластні речовини, якими до цього часу
нехтували, тому не розглядали механізми травлення як важливу складову здорового
харчування людини [6, с. 91]. За цією теорією баластні речовини виступають важливим
компонентом для функціонування організму людини в цілому і дозволяють включити їх
в систему харчування.
Висновки. Розглянувши людину як індивідуальну форму особистості, за теоріями
здорового харчування виникає потреба індивідуального підходу до її раціону, який має
бути диферентним у залежності від особистісних характеристик життєдіяльності
людини.
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10. Система вищої освіти Японії
Ольга Мазяр, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. На сьогоднішній день в Японії налічується понад 600 університетів, 457 з них є приватними. У країні
налічується понад 2,5 мільйонів студентів, більшість з яких навчаються у невеликих приватних університетах. Існує
велика кількість невеликих університетів, в яких навчається не більше 300 студентів на двох факультетах [1].
Матеріали і методи. В державні університети студент може вступити тільки при наявності повної середньої
освіти. Прийом абітурієнтів здійснюється в два етапи: перше тестування проводиться Національним центром з
прийому студентів до університетів, а сам тест носить назву «Загальний тест за досягненнями на першому місці».
Якщо студент успішно склав цей тест, він може переходити до складання вступного іспиту в самому університеті. При
наявності високої оцінки за перший тест абітурієнт може претендувати на місце в найпрестижніших вищих
навчальних закладах освіти країни.
Результати. Станом на 2017 рік найпрестижнішими університетами в країні є: Токійський університет;
Університет Тохоку; Кіотський університет; Нагойський університет; Токійський технологічний інститут; Осакський
університет; Університет Кюшу; Університет Хоккайдо; Університет Цукуби; Університет Васеда [2]. Всі
перераховані навчальні заклади – це найпопулярніші університети Японії, які приймають японських та іноземних
студентів і надають найкращий комплекс знань. Престиж даних навчальних закладів гарантує 100%
працевлаштування в будь-яких компаніях та організаціях не тільки Японії, але й інших азіатських та європейських
країн [3]. Протягом перших двох років навчання студенти проходять курс вивчення загальних наук, до яких
відносяться: історія, суспільствознавство, іноземні мови, філософія, література, а також прослуховують спеціальні
курси, присвячені обраній спеціальності. Перші два роки відводяться для того, щоб студент склав загальне уявлення
про свою майбутню професію, а викладачі могли зробити висновки щодо потенціалу кожного студента. Наступні два
роки відводяться вивченню спеціалізованих дисциплін з тієї галузі, яка була обрана студентом [1].
Термін навчання скрізь однаковий, незалежно від професії та напрямку – загальну вищу освіту здобувають за
чотири роки. Стоматологи, ветеринари і медики вчаться на два роки більше, ніж інші студенти. В кінцевому підсумку
учні отримують ступінь gaku-shi, що відповідає європейському ступеню бакалавра. Відзначимо, що студенти мають
право значитися у вищих навчальних закладах 8 років, тому відрахувань практично не існує. Після отримання ступеня
gaku-shi студент може отримати ступінь shu-shi, що відповідає європейському ступеню магістра. Для цього необхідно
навчатись ще два роки. Після закінчення магістратури, провчившись у навчальному закладі ще два роки, можна
отримати ступінь haku-shi – аналог Ph.D. у європейських вищих навчальних закладах [3].
У більшості університетів країни навчальний процес представлений у вигляді семестрової системи. Протягом
двох семестрів студент повинен набрати певну кількість залікових одиниць з предмета. Кількість залікових одиниць
визначається сумарною кількістю годин, відведених для вивчення дисципліни. Після цього всі показники додаються, і
до закінчення четвертого курсу студент для отримання ступеня бакалавра повинен набрати від 124 до 150 одиниць [1].
Існує безліч переваг навчання в університетах Японії. Освітня система відрізняється строгістю викладання
дисципліни, а також специфічним підходом до навчання майбутніх фахівців. Крім того, вища освіта передбачає не
тільки навчання наукам, а й виховання здорової нації, яка шанує власні традиції, відрізняється високим рівнем
освіченості, моральності, художнього виховання та етикету. Колективність і дисциплінованість японської освітньої
системи не заважає індивідуальному розвитку студента – кожний може відкрити для себе додаткові можливості
вивчення тих напрямків і дисциплін, які йому подобаються.
Висновки. Отже, можна стверджувати, що система вищої освіти Японії має спільні та відмінні риси з системою
вищої освіти України. До спільних рис слід віднести: можливість вступити до університету тільки за наявності повної
середньої освіти; підготовка фахівців здійснюється за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями вищої освіти,
що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Відмінними
рисами систем освіти Японії та України є процес вступу до університету, система оцінювання навчальних досягнень
студента та значно менший відсоток гуманітарних дисциплін в українських технічних і технологічних навчальних
закладах. В Японії він значно вищий.
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11. Мічені Нобелем: перша жінка лауреат з економіки Елінор Остром
Ольга Мазяр, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. У 2009 році в галузі економіки відбулася незвична для світу подія. Вперше за 40-річну історію існування
нагороди Нобелівську премію з економіки отримала жінка. Елінор Остром присвоїли премію Банка Швеції пам’яті
Альфреда Нобеля «За дослідження в галузі економічного управління» [3].
Матеріали і методи. Незвичність події визначається навіть не тим, що вперше з економіки була відзначена
Нобелівською премією жінка. Неординарною була сама тема дослідження. Головна мета Елінор Остром – порівняти,
як можуть використовуватися різні громадські ресурси на місцевому рівні. Дослідниця прагнула відкрити такі закони
самоорганізації, які були б спільними для всіх споживачів колективних благ [2]. Саме у цій сфері їй вдалося зробити
надзвичайної філософської і соціально-політичної ваги відкриття.
Результати. Елінор Остром у своїй праці «Управління громадськими ресурсами: еволюція інститутів
колективних дій» (1990 р.) запропонувала згадати про традиційне общинне користування ресурсами, вивчити
найбільш успішні приклади і виділити їхні специфічні риси. Всебічне вивчення проблеми дозволило їй зробити ряд
важливих висновків.
Елінор Остром стверджує, що приватна власність досить часто призводить до надмірної експлуатації ресурсів та
до відчуження громад від ресурсів спільного користування, а правила, встановлені центральними органами влади,
досить часто слабо прив’язують до конкретних потреб на місцях та ігнорують думку безпосередніх користувачів
ресурсів [2].
Жінці-професору все ж вдалось довести тезу Хайєка: «законодавство – ще не закон». Її наукова праця є пошуком
глибинних причин самоорганізації в управлінні громадськими благами [3]. Визначені закономірності показали, як
ефективно керувати спільними благами, створивши законодавство, що не суперечить місцевим неписаним нормам.
Протягом тривалого періоду часу Елінор Остром працювала над дослідженням численних прикладів
використання колективом пасовищ, лісів, озер та інших природних ресурсів. Опрацювавши великий масив даних,
вона прийшла до думки, що спільна власність досить добре управляється самими користувачами, котрі можуть
створювати і забезпечувати дотримання правил, які зменшують можливість їх надмірної експлуатації та виснаження.
Е. Остром довела, що, порівняно з державою або приватними власниками, громади управляють природними
ресурсами більш ефективно, аби не вичерпати джерело ресурсу та вирішувати конфлікти інтересів. Перш ніж прийти
до таких висновків, вона поглибила наукове розуміння сутності громадських ресурсів, розробивши класифікацію всіх
економічних благ [2].
Типи економічних благ (за класифікацією Елінор Остром):
1. Громадські ресурси: підземні води, зрошувальні системи, озера, рибні угіддя, ліси, пасовища тощо.
2. Суспільні блага: охорона правопорядку, оборона держави, освіта, пожежна охорона, метеорологічна служба
тощо.
3. Приватні блага: їжа, одяг, авто тощо.
4. Клубні блага: театри, приватні клуби, дитячі садки.
Таким чином, можна вести мову про те, що громадські ресурси значно відрізняються від суспільних благ, що
надаються державою, високою здатністю до подільності, тобто існує можливість їх привласнення та використання
конкретними індивідами або соціальними групами на місцях.
Цінність наукової праці Остром полягає в оригінальному поєднанні фундаментально-теоретичних розробок з
вирішенням актуальних проблем соціально-економічної політики. У своїй праці їй вдалось показати глобальну
важливість і єдність численних локальних проблем. Вийшовши за рамки винятково економічного мислення,
дослідниця підкреслила значення еко-соціального контексту [1].
Висновки. Отже, наукові підходи професора Елінор Остром дають можливість здійснювати управління
природними ресурсами спільного користування і державою, і місцевими громадами. Праця Елінор Остом має
фундаментальне філософське і соціально-політичне значення, адже переконливо заперечує думку, що колективна
власність погано управляється і повинна бути або регульована владою, або приватизована. Зроблені в праці висновки
безперечно стимулюватимуть подальший філософсько-економічний аналіз розвитку сучасного суспільства.
Література.
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12. Історичний розвиток відносин: людина – природа
Анатолій Михайлов, Євген Штефан, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. По мірі накопичення знань людина змінювала погляди на характер своїх відносин з природою. Первісна людина
перебувала в повній залежності від природи, а явища природи обожнювалися.
Матеріали і методи. В даний час активна діяльність людини набуває руйнівного характеру і ставить людство перед проблемою не
тільки самознищення, але і знищення природи взагалі. Але людство, незважаючи на всю свою міць і незалежність, є складовою
частиною і продовженням еволюції природи. Тому проблема взаємозв’язку людини і природи в наш час досить актуальна.
Результати. За часів античності людина починає активно втручатися в природу, а її діяльність часто починає носити руйнівний
вплив. Але у суспільстві ще чітко усвідомлюється велика залежність життя людей від природних умов. Тому, відповідно до античної
філософії, людина повинна жити в злагоді з природою і за її законами. За часів Середньовіччя і епохи Відродження залежність людей від
природних сил не зменшується, проте змінюється світоглядне ставлення людини до природи. Сенс людського життя – в поєднанні з
Богом, природа відходить на другий план. Однак, поступово отримує розвиток погляд, що людина покликана не тільки пізнавати, а й
активно змінювати, перетворювати існуючий світ. Саме тоді було закладено основу бурхливого зльоту науки в наступні століття,
сучасної технократичної епохи. У Новий Час (XVII–ХІХ ст.) вважалося, що людина не частина природи, вона – її вершина. Природа
розглядалася як засіб існування людини. Ставлення до неї носило агресивний, споживацький характер. Все матеріальне виробництво,
яке дало змогу людині виділитися з природи, базується в своїй основі на природній складовій. Корисні копалини, джерела енергії,
продукти праці – все з природи. Залежність матеріального виробництва і життя суспільства від природи накладає певні обмеження на
діяльність людини. Вони стосуються, насамперед, раціонального впливу на природу, пошуку розумного балансу у відносинах людини і
природи. Природні ресурси бувають: вичерпні та невичерпні; відновні та невідновні; замінні та незамінні. До невичерпних ресурсів
належать водні, ресурси атмосферного повітря і космічні ресурси. Однак такі ресурси можуть змінюватися під впливом господарської
активності людини. Вичерпні природні ресурси – це ресурси, що скорочуються у міру їх використовування. Невідновні ресурси
характеризуються обмеженими запасами і використовувати їх можна лише раз. До таких ресурсів належать багатства надр. До
відновних природних ресурсів належать: земельні, біологічні та окремі компоненти атмосфери (кисень, азот тощо). При
безгосподарному використанні деякі види відновних ресурсів можуть перейти у розряд невідновних або їх відновлення потребуватиме
порівняно більше часу. За можливістю заміни природні ресурси поділяють на замінні (наприклад, метали можна замінити керамікою,
пластмасами) та незамінні (прісна вода для пиття, атмосферний кисень для дихання).
У даний час темпи розвитку промисловості безпрецедентно прискорилися в порівнянні з попередніми періодами історії. Це стало
можливим завдяки технологічній реалізації численних наукових відкриттів при умовному вирівнюванні провідних світових економік і
глобалізації ринку. Протягом ХХ ст. з надр Землі було вилучено корисних копалин більше, ніж за всю історію цивілізації. За даними
дослідження 2001 р. міжнародного аналітичного центру («Римського клубу») поклади алюмінієвих руд будуть вичерпані за наступні 55
років, хрому – за 154, вугілля – за 150, міді – за 49, заліза – за 173, свинцю – за 64, нафти – за 50, природного газу – за 49 років. Причому
термін вичерпання ресурсів був обчислений виходячи з припущення, що протягом наступних десятиліть розвідані ресурси зростуть у 5
разів у порівнянні з сучасними даними. Тобто, будуть розвідані нові поклади, відкриті нові родовища, але, незважаючи на це, час, коли
вичерпаються запаси руд металів і паливно-енергетичних ресурсів, дуже близький – він співвимірний зміні від 2-3 до 5-6 поколінь. Це
змушує шукати нові ареали, об’єкти і способи видобутку й переробки копалин для отримання життєво важливих для людства
сировинних та енергетичних ресурсів. З іншого боку – очікується значне скорочення необов’язкових витрат, що допоможе на декілька
поколінь продовжити термін користування мінеральними ресурсами землі. Нові ареали – це, перш за все, води Світового океану, корисні
копалини його дна, поховані води і розсоли земних надр, а також сьогоднішні відходи переробки мінеральної сировини.
Ресурсозберігаючі технології – технології, що забезпечують виробництво продукції з мінімально можливою витратою палива й
інших джерел енергії, а також сировини, матеріалів, повітря, води та інших ресурсів для технологічних цілей. Ресурсозберігаючі
технології включають: використання вторинних ресурсів, утилізацію відходів, а також рекуперацію енергії, замкнуту систему
водозабезпечення тощо. Вони дозволяють економити природні ресурси і уникати забруднення навколишнього середовища. До числа
ресурсозберігаючих відносяться: маловідходна і безвідходна технології. Маловідходна технологія дозволяє отримувати технічно
досяжний мінімум твердих, рідких, газоподібних і теплових відходів та викидів. Технологія безвідходна (рециклінг) – ланцюг
технологічних процесів, де відходи одного виробництва стають сировиною для іншого (мається на увазі використання цієї сировини без
залишку). Однак і в цьому випадку технологія не стане повністю безвідходною. Заміна первинної сировини на вторинну має значні
екологічні переваги: при виробництві сталі зниження споживання енергії становить 47-74%, зниження забруднення атмосфери – 80%,
зниження водоспоживання – на 40% і т. д. Виробництво алюмінію з металобрухту вимагає всього 5% енерговитрат його виплавки з
бокситів. Підраховано, що 1 т чавунного (або сталевого) брухту може зберегти 3,5 т мінеральної сировини (2 т залізної руди, 1 т коксу
і 0,5 т вапняку). При металообробці литтям і прокатом 60-70% металу йде в стружку. При виготовленні деталей пресуванням з
порошків втрата матеріалів не перевищує 5-7%. Даний метод дозволяє заощадити енергію, а також знизити забруднення атмосфери і
водойм, яке супроводжує звичайні металургійні процеси. У машинобудуванні замість обробки металу різанням все ширше
розповсюджуються точне лиття, листове і об’ємне холодне штампування, які мінімізують відходи. Завдяки створенню нових технологій
більш дефіцитні ресурси вдається замінити менш дефіцитними: мідь – скловолокном, залізо і алюміній – пластиками. Цінними
джерелами сировини є відвали відходів з підприємств із збагачення руд кольорових металів. Наприклад, з мідних руд, крім міді, можна
отримувати ще не менше 20 корисних елементів (сірку, цинк, золото, срібло, молібден та інші), які в складі шлаку йдуть у відходи. Для
видобутку цих елементів необхідно створювати нові технології. Розвиток нанотехнологій дозволяє також забезпечити значне
ресурсозбереження. Уже зараз кремнієво-германієвий мікрочіп площею 1 мм2 може замінити тисячі транзисторів і сполучних елементів.
Тільки за останні 30 років щільність упаковки робочих елементів в електронних пристроях збільшилася в мільйони разів. Значно
скоротити витрати матеріалів дозволяє впровадження комп’ютерного проектування. За допомогою розроблених програм можна
віртуально спроектувати різні деталі і зібрати з них готовий виріб, вивчати поведінку виробу в процесі експлуатації, провести
оптимізацію конструкції з метою зменшення витрат матеріалів.
Висновки. У результаті діяльності людського суспільства відбувається зменшення запасів природних ресурсів, що накладає певні
обмеження на діяльність людини, впливає на відносини людина-природа. Людство змушене шукати нові ареали, об’єкти і способи
видобутку та переробки копалин, а також створювати нові, ресурсозберігаючі технології.

78

13. Специфіка медичного знання
Артур Михалевич, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Специфіка медичного знання визначається передусім у широкому колі
проблем, які порушує медицина. Широта її пізнавальних запитів поширюється від
молекулярного рівня морфофізіології людини до соціальних, психологічних
закономірностей існування людського суспільства.
Матеріали і методи. Проведене дослідження базується на використанні наукових
вітчизняних праць про специфіку медичного пізнання. При написанні роботи були
використані загальнонаукові методи дослідження – аналізу, синтезу, узагальнення.
Результати. Коло методів медицини, як науки, відзначається широтою – від
математично найточніших методів операцій на мозку до ірраціональних методів
гіпнотерапії, розробки проблематики трансперсональних станів тощо. З іншого боку,
така всеосяжність предмету медицини робить проблематичним статус медицини. Чи є
медицина наукою, сукупністю наук, технічним атрибутом інших наук, мистецтвом – такі
проблеми специфіки медичного знання. Парадоксальність ситуації в тому, що до якої
сфери чи розряду наук (природничих чи гуманітарних) не зараховували б медицину,
вона все одно залишається передусім наукою про людину, що зближує її з філософією.
Такий статус медичного знання має історичне пояснення. Адже медицина виникає як
форма наукового знання ще в епоху Гіппократа, задовго до формування класичної
експериментальної науки Г. Галілея та І. Ньютона [1]. Це давало змогу древнім
наголошувати на елітарному статусі медичного знання. Так, Цицерон на чолі професій
ставив саме медицину, Платон же розглядав її як людську науку, здатну не лише
виконувати певні завдання, а й осмислювати саму себе, тобто здатну до рефлексії.
Висновки. Особливість медицини як сфери пізнання в тому, що її, на відміну від
фундаментальної науки, зрештою, цікавить одиничне явище – індивід, що зближує
медицину з педагогікою, психологією, філософією і дає змогу пояснити той факт, що
медицина часто описується з точки зору не лише науки, а й мистецтва. Будучи з одного
боку наукою, а з іншого – мистецтвом, медицина вимагає синтезу доктринального та
клінічного своїх різновидів.
Література.
1. Журнал «Вопросы философии» №1 від 2018 року [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://vphil.ru/
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14. Навчання українців у Польщі
Юлія Мусієнко, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Освітня міграція є особливим видом міграції, вона характеризується коротким терміном, тобто чітко окреслені
часові рамки, є певні обмеження до вікової групи, а також мета виїзду – здобуття освіти за кордоном. Зазвичай, освітня
міграція є добровільною. Закордонні студенти є особливою групою мігрантів.
Матеріали і методи. Кількість молодих українців, котрі виїздять на навчання до закордонних університетів, щороку
збільшується. За попередніми прогнозами у минулому навчальному році за кордоном навчалося близько 53 тис. українців.
Найчастіше українці обирають польські університети. Чому? Тут є достатньо причин.
Результати. По-перше, діє пропозиція, адже польські університети, а особливо приватні, відчувають спад студентів
через демографічну проблему минулих років. Тому польські університети проводять активну рекламу своєї освіти. Інформація
про вступ на навчання до Польщі скрізь: Інтернет, транспорт, телебачення. По-друге, існує попит, який серед української
молоді зростає, адже перша думка у всіх – престижність. З цим важко посперечатися. Так, безперечно, є потужні виші, які
кращі за українські ВНЗ, але це здебільшого державні університети Варшави, Кракова, Вроцлава, Любліна, Гданська. Але
деякі приватні університети у Польщі досить слабкі, особливо в частині наукової роботи, без якої досить важко підтримувати
високу якість освітніх програм. Культурна та мовна близькість також справляють великий вплив, адже процедура вступу
набагато легша, аніж в українських університетах. Ви не складаєте ЗНО, інколи вас приймають навіть без вступних іспитів, і
це, знаючи по собі, теж багато кого мотивує. Хтось хоче пожити за кордоном, зустріти нових людей, вивчити мову. А хтось
дійсно шукає кращі університети, щоб потім знайти кращу роботу, часто саме за кордоном. А ще студенту точно не доведеться
платити хабарі і звісно ж в перспективі отримати «диплом європейського зразка». Щоправда, це кожен розуміє по-своєму:
хтось планує поїхати вчитись далі на Захід, хтось залишитися у Польщі, а дехто планує повернутися в Україну та заробляти
більше. Соціологічні дослідження показують, що міжнародні студенти швидше працевлаштовуються, більш гнучкі до змін та
швидше отримують підвищення. Важливим є те що освіта в Польщі дуже цінується, тому знайти роботу студентам, які
отримали її саме в цій країні, набагато легше ніж, наприклад, в Україні. Найбільш затребуваними напрямками навчання є
міжнародні відносини, бізнес, економіка, а в 2012 р. був підвищений попит на IT-спеціальності та програмування.
Проаналізувавши статистику міграцій українських студентів до Польщі, можна зробити висновок, що їх кількість з кожним
роком зростає, і це не дивлячись на падіння гривні. Таким чином, упродовж довгих років чисельність українських студентів у
Польщі зросла у сім разів. Таке зростання обумовлено відкритістю польського освітнього ринку для українських студентів, а
також схожістю культур та прагненням до чогось нового.
Кількість українських студентів на навчанні у Польщі
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2831
3499
4879
6321
9620
15123
20693
Для українців існує чимало можливостей отримати безкоштовне навчання у польських університетах. Зокрема ті, хто має
польське коріння та отримали карту поляка, прирівнюються в правах до громадян Польщі, для яких навчання у державних
університетах безкоштовне. Існує близько двох десятків різноманітних стипендіальних програм, які покривають не лише
вартість навчання, але й забезпечують витрати на проживання, харчування та ін. Проте більшість платить за своє навчання як в
державних, так і в приватних університетах. Як говорять дані, платне навчання може обійтись від 800 до 4000 євро на рік в
залежності від університету, міста та спеціальності. Українські абітурієнти є дуже важливим джерелом доходів для польських
університетів, бо складають 42% від усіх іноземних студентів у Польщі. Адже країни до яких прибувають на навчання
студенти з-за кордону, отримують від цього матеріальну користь, за оплату навчання і витрат за проживанням. Вони також
отримують висококваліфікованих спеціалістів, на яких витрачають менше коштів, беручи до уваги те, що не потрібно було
надавати їм початкової освіти. З іншого боку, країни, які надсилають студентів, в свою чергу, втрачають своїх громадян.
Освітня міграція українців до Польщі є дуже важливою як для Польщі, так і для України, і тому потребує відповідних кроків з
боку обох країн. Якщо говорити про регіони з яких приїжджають українські студенти, то раніше більшість абітурієнтів
приїжджало із Західної України, але тепер ситуація змінюється. На даний час багато студентів приїжджає з Центральної та
Східної України. Навчання в Польщі дає можливість відчути себе по-справжньому європейським студентом. Це міжкультурне
спілкування, європейські академічні програми обміну, стипендії від фондів, необмежене переміщення Європою тощо. Щодо
повернення українських студентів на Батьківщину, важко щось сказати. Бо кожен студент бачить своє майбутнє по-різному і
по-різному його реалізовує.
Висновки. Отже, міграція українського студентства до сусідньої Польщі, це досить важлива, своєрідна інтеграція між
нашими країнами. Дуже важливим нині є не поривання цього зв’язку, адже певна кількість і польських студентів мігрують на
навчання саме до України. Тому ця освітня міграція є достатньо вдалою і потребує підтримки і розвитку її нинішнього рівня.
Література.
1. Стадний Єгор (виконавчий директор Аналітичного центру CEDOS, спеціально для РБК-Україна). «Студентська
міграція: де українська молодь шукає кращого життя» [електронний ресурс]:http://www.rbc.ua/ukr/opinion/studencheskayamigratsiya-ukrainskaya-molodezh-1430144645.html
2. Коперсак К.В. (аспірант, викладач кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут»). «Міграційні настрої українського студентства як особливість процесу соціалізації сучасної
молоді»[електронний ресурс]: http://novyn.kpi.ua/2007-2-2/33_Kopersak.pdf3
3. Біляковська Ольга (Кафедра Психології Індивідуальних Bідмінностей, Люблінський Католицький Університет,
Польща, м. Люблін) [електронний ресурс]: «Освітня міграція українців до Польщі».
4. Петриченко Павло. Освіта.ua [електронний ресурс]: http://osvita.ua/abroad/higher_school/poland/33060/
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15. Філософія води
Олексій Нескуба, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій технологій, Київ, Україна
Вступ. З точки зору філософії воду можна розглядати як головний елемент біосфери
і як субстанцію-носія певної інформації. Протягом всього розвитку історії людства вода
завжди вважалася основою всіх основ, джерелом життя не лише людства, а й всієї флори
та фауни планети.
Матеріали і методи. Філософія води виокремлюється поряд із іншими галузями
гуманітарного знання та містить у собі такі питання: проблематика нестачі прісної води
на планеті; пріоритетність споживання чистої питної води та її вплив на здоров’я;
питання обробки, зберігання та використання водних ресурсів у світі; роль води в
світовій культурі тощо.
Результати. Все має свій початок і свій кінець. А чи задумувались ми, що буде коли
закінчиться вода? Вода – з найдавніших часів вважалася джерелом всякого життя. Книга
«Буття» починається зі слів «Дух Божий носився над водою» саме тому, що вода є
первісною космічною матерією, в яку проник Дух Божий, щоб її запліднити. Практично
всі біохімічні реакції в кожній живій клітині – це реакції у водних розчинах. Організм
дорослої людини складається в середньому на 65 % з води. Ще Гесіод та Фалес, одні з
перших грецьких філософів, навчали, що вода – первісний елемент, з якого витворені всі
речі, і з якого вони переважно й складаються. Здавна люди надавали магічних і цілющих
властивостей воді, молилися на неї, віруючи що це принесе здоров’я та очищення, як
фізичне так і духовне.
Вода потрібна для виробництва будь-якої продукції, тому промислові підприємства
зазвичай зосереджені біля великих рік, що призводить до забруднення не тільки водних
артерій, а й навколишнього середовища. Харчова промисловість також потребує багато
води, велику кількість споживає енергетична галузь, ще більше – сільське господарство.
Новітня історія людства пов’язана з науково-технічним прогресом і екологічним
регресом. В сучасному світі поступ і процвітання науки та технологій пов’язані з
джерелами водопостачання, без яких неможливе життя на планеті. Тож варто зауважити,
що важливим залишається питання мінімізації використання та якісного очищення води.
Сучасне людство в гонитві за комфортнішими умовами існування забуває про
забруднення водних ресурсів і не задумується над роллю води у повсякденному житті,
вважаючи це благо невичерпним. Сент-де-Екзюпері говорив: «Тобою насолоджуються,
не знаючи що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя. Ти – саме
життя».
Головою Всесвітньої організації інтелектуальної власності було заявлено, що
найближчим часом 200 млн людей на планеті зіштовхнуться з гострим дефіцитом води, а
через 5–6 років дефіцит охопить 50 % населення планети. За даними ВОЗ (Всесвітньої
організації здоров’я), більше 80 % захворювань – наслідок вживання неякісної питної
води. Щорічно через це хворіє 500 млн людей, а помирає 25 млн, 5 млн із яких діти. За
своє комфортне існування ми платимо велику ціну: отруюючи природу – позбавляємо
себе і нащадків життя. Без води людство, як і все живе, приречене на загибель.
Висновки. Людство повинне замислитися над проблемами збереження, очищення та
раціонального використання водних ресурсів, так як їх забруднення призведе до
глобальних, трагічних наслідків.

81

16. Метод діалогу у філософії Сократа та Платона
Дарина Новак, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Термін «діалог» є словом іншомовного походження, яке утворене із префікса «діа …» [грец. dia – через], що означає наскрізний рух,
розділення, посилення, завершеність [1, с. 232] та частини складних слів «…лог» [грец. logos – слово, думка] – що відповідає поняттям «слово»,
«мова» [там само, с. 418]. У дослівному перекладі з грецької діалог [dialogos] – бесіда, розмова [там само, с. 233].
Матеріали і методи. З точки зору сучасної науки, діалог – це: 1) розмова, низка висловлювань двох або більше осіб на певну тему; 2) у
переносному значенні – вільний обмін думками, переговори [там само]; обмін ідеями або точками зору щодо специфічного предмета з метою
досягнення розуміння [2, с. 756]. Упродовж останніх десятиліть помітно поглибилися дослідження аналізу діалогу як однієї серед головних
емпіричних ліній (напрямів) соціологічних досліджень. Соціологи вирізняють «звичайний діалог», який є «чистою» формою буденного діалогу і
розглядається вченими не лише як найбільш поширене середовище взаємодій у соціальному світі, але і як переважаюча форма взаємодій. Що ж до
більш формальних, або «інституціональних» типів взаємодії, то вони розглядаються як похідна від «звичайного» (чистого) діалогу [3, с. 165-168].
Результати. У теорії конфліктології діалог набув визнання як засіб урегулювання конфліктних ситуацій. У «Словнику-довіднику термінів з
конфліктології» дається таке визначення діалогу: «це цивілізована форма цілеспрямованої двосторонньої духовної взаємодії різних суб’єктів у
процесі реалізації ними своїх прав і повноважень в різних сферах суспільно-політичного, економічного, соціального і духовного буття» [4, c. 65-66].
Серед ключових положень діалогу в довіднику виокремлено: визнання права опонента на власну позицію, переконування опонента справедливістю
своїх аргументів, а не грубий тиск на його волю і точку зору. У політичних науках діалог розглядається як одна з форм соціального спілкування,
пошуку об’єктивної істини у процесі пожвавленого обміну думками між співбесідниками (особами, групами, партіями) [5, с. 30].
Незаперечне авторство у визначенні діалогу як методу віднаходження істини належить давньогрецькому філософу Сократу (469-399 до н. е.).
Використовуючи логічні прийоми, розроблені софістами, Сократ не шукає у запитаннях-відповідях перемоги над супротивником, а має на меті
здобути справжнє істинне знання. Своє мистецтво пізнання правди Сократ називав мистецтвом допомоги народженню істини, маєвтикою (метод
виявлення прихованого в людині знання за допомогою майстерних навідних запитань). Мета маєвтики – всебічне обговорення будь-якого предмета,
визначення поняття; знаходження істини шляхом постановки питань, відповідаючи на які відповідач сам знаходить, «повиває» істину,
обговорювану з настановами того, хто запитує. Головним предметом бесід Сократа були питання етики. Поставивши у центр своєї філософії
людину, Сократ стверджував, що пізнати світ людина може, тільки пізнавши себе, свою душу, вчинки, і в цьому полягає основне завдання
філософії. Тенденція постійно виявляти протиріччя в твердженнях, зіштовхувати їх і приходити таким чином до нового (надійнішого) знання стає
джерелом розвитку понятійної (суб’єктивної) діалектики [6, с. 19-28].
Метод Сократа був сприйнятий і розроблений його послідовником – філософом античності Платоном. «Найсправедливіший серед людей»
Сократ, не написавши «з принципу» за десятиліття свого подвижництва жодного рядка філософських трактатів, став ніби автором багатотомних
праць Платона, які передають висловлювання «наймудрішого елліна». Філософські ідеї виходять у світ і сприймаються науковим світом ніби
розроблені Сократом. У Платона діалог як філософський жанр набуває досконалості і визначеності. Багатогранна творчість давньогрецького
мислителя поширюється не тільки на власне філософію, а й охоплює етику й естетику, психологію і педагогіку, економіку, математику, літературу
та інші галузі знання [7, c. 8].
Велике значення для популяризації діалогів Платона мають праці філософа Ямвліха Халдикського. Із зводу платонівських текстів Ямвліх
виокремив 12 діалогів, десять перших із них поділялися за особливостями свого предмета і повинні були слугувати попередньому ознайомленню з
платонівською філософією. Діалог «Алківіад I» був вступом у філософію – в ньому розбиралося розуміння філософії як самосвідомості, «Горгій» і
«Федон» були присвячені етиці, «Кратил» і «Теетет» – логіці, «Софіст» і «Політик» – фізиці, «Федр» і «Бенкет» – теології. До перерахованих
діалогів додавалися, як найбільш складні і такі, що потребують значної підготовки, – «фізичний» діалог «Тимей» і «теологічний» – «Парменід» [8,
с. 19-20]. Суть символізму Ямвліха полягає в осмисленні ним тексту Платона, що перероджує душу і творить космос. У результаті особливого
порядку читання діалоги Платона здобули багатоплановість і стали прочитуватися на різних рівнях: і як опис реальних подій, і як повідомлення
певних метафізичних і релігійних істин. На думку античного анонімного автора «Пролегоменів до платонівської філософії», звернення Платона до
діалогічної форми зумовлено тим, що діалог наслідує мистецтво діалектики: як діалектика виникла з мистецтва запитувати і відповідати, так і
діалог із запитань і відповідей дійових осіб [9, с.13]. Діалог у Платона – це свого роду космос, живе, розумне утворення, вмістилище космічного
розуму, космічної душі і космічного тіла [10]. Однією з центральних у діалогах Платона є державно-правова, політична тематика. Зокрема,
політичні та державно-правові аспекти світогляду видатного грецького мислителя знайшли відображення в діалогах «Держава», «Закони» і
«Політик» [11].
Висновки. Діалогічна форма Сократа і Платона є мистецтвом діалектики, яка виникає з уміння запитувати і відповідати. В процесі такої
форми спілкування співбесідники уточнюють свої позиції та можуть прийти до згоди стосовно питань дискусії або повністю розійтися в оцінці
обговорюваного питання.
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17. Поняття «діалог» у вітчизняній філософській думці
Дарина Новак, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Діалоги античних мислителів мають вирішальний вплив на розвиток усієї подальшої діалогічної
проблематики та й філософської думки в цілому. Причини такого незгасаючого значення античної філософії
пояснив Ф. Енгельс, вказавши на те, що в різноманітних формах грецької філософії уже містяться в зародку, в
процесі виникнення майже всі типи світогляду [1, с. 27].
Матеріали і методи. До дослідження особливостей діалогічного пізнання, специфіки його ролі та проявів
у процесі становлення й розвитку української наукової думки зверталися багато мислителів, однак свого
апогею цей жанр досяг у спадщині Г.С. Сковороди.
Результати. Історики не раз порівнювали українського мислителя Г.С. Сковороду з Сократом, прагнучи
підкреслити подібність їх поглядів. Майстерно володіючи принципами «сократівського» літературнофілософського діалогу [12, c. 122] у діалогах «Наркісс», «Асхань», «Діалог, чи Розмова про стародавній світ»,
«Розмова п’яти подорожніх про справжнє щастя в житті» («Розмова дружня про душевний світ»), «Кільце»,
«Розмова, звана алфавіт, чи буквар світу» та «Діалог. Ім’я йому – Потоп зміїний» Г.С. Сковорода порушує
проблеми людини, її самопізнання, духовного світу, щастя, проблеми вічного [3].
Характерним для просвітителя є трактування діалогу як процесу пошуку істини рівноправними
учасниками. Сковородинівський діалог передбачає взаємодію осіб, для яких істина та знання є проблемою, а
не тільки предметом вивчення. Істина та знання не передаються, а розкриваються у свідомості учасників
діалогу [4].
Наслідуючи Сократа, Г.С. Сковорода робить визначення етичних понять основною метою свого діалогу.
Повчальним у діалогах Г.С. Сковороди є те, що у них автор є філософом, котрий прагне мудрості та знань, а не
мудрецем, який цю мудрість і знання вже має. Метою його діалогу є не просто заперечення позиції
співрозмовника, не просто бажання продемонструвати незнання тих, з ким ведеться бесіда, а саме пошук
істини. Тому твори Г.С. Сковороди є саме діалогами, а не софістичними суперечками, оскільки учасники
дискусії керуються бажанням виграти її, а учасники діалогу – прагненням встановити істину.
Діалог є найвищою формою спілкування, а визначальними його ознаками є:
- наявність мети діалогу;
- спрямованість на знаходження істини;
- істина є однаковою цінністю для всіх учасників діалогу;
- суб’єкт-суб’єктний характер;
- рівноправність учасників;
- толерантність та відповідальність;
- обмін сутнісними поняттями його учасників;
- народження нового сенсу в позиціях учасників діалогу;
- прагнення конструктивного результату – досягнення взаєморозуміння та раціональної взаємодії у сфері
комунікативної і практичної діяльності;
- вимірюваність результату діалогу.
Висновки. Проблема діалогу у той чи інший спосіб є актуальною у різних культурах на всіх етапах
розвитку людства. Водночас, незважаючи на популярність діалогічної тематики, її активне обговорення в
різних наукових підходах, доводиться констатувати, що в сучасній науковій думці відсутній універсальний
підхід до визначення сутності діалогу. Принциповими для розуміння сутності діалогу є положення про його
значно ширше смислове навантаження, ніж «діалогові форми спілкування», такі як розмова, бесіда, суперечка.
Література.
1. Шестаков В.П. Очерки по истории эстетики. От Сократа до Гегеля / В. П. Шестаков. – М.: Мысль, 1979.
– 372 с.
2. Ушкалов Л.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / Л. В. Ушкалов, О. В. Марченко. – Х.: Основа,
1993. – 152 с.
3. Сковорода Г. Повне зібрання творів / Григорій Сковорода: у 2 т. – К., 1973. – Т. 1. – 532 c.
4. Туляков О.О. Античні ідеї освіти та виховання у творчій спадщині Г. С. Сковороди: автореф. дис. ...
канд. пед. наук : 13.00.01 / О. О. Туляков; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди.– Суми, 1999. – 16 с.
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18. Світоглядна настанова та установка
Марина Онуфрієць, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. У свiтоглядi суспільства i людини завжди присутні якісь базовi компоненти.
До них варто віднести усталений психологічний термін «установка» та менш
опрацьоване, але присутнє у нашiй мовi поняття «настанова», яке більше стосується
мовної практики й, зокрема, більш iнварiантного філософського розуміння.
Матеріали і методи. Термiн «установка» вже давно фiгурує у якостi одного iз
центральних понять психологiчної науки, особливо соцiальної психологiї. У психологiї
поняття «установка» найчастіше вживається у зв’язку iз поняттям «дiяльнiсть». Такий
зв’язок є смислозначимим, оскільки феноменологiчно установка походить вiд дiяльностi.
Дiєсловом «установити» в українськiй мовi означується момент завершення певної дiї.
Результати. Поняття «установка», по-перше, традицiйно i широко вживане в
психологiчнiй науцi як визначальний термiн загальнопсихологiчної теорiї установки
(Д.М. Узнадзе та його школа); по-друге, поняття «установка» є смисловим фiгурантом
загальної теорiї дiяльностi українських та росiйських психологiв; по-третє,
англомовний варiант даного термiнa – «аttutudе» перекладається як «ставлення», тобто
позначує дiяльнiсне, стiйке вiдношення людини до свiту та її позицiю у життi; почетверте, свiтогляд як духовно-практичний спосiб освоєння свiту людиною i форма її
самосвiдомостi базується на стiйких структурних складових, до яких вiдносяться тi з
них, що безпосередньо витiкають iз дiяльнiсного вiдношення людини до свiту.
Саме до таких стiйких структурних елементiв свiтоглядної свiдомостi, що
визначають свiтоглядне вiдношення, свiтоглядну позицiю людини належать свiтогляднi
або смисложиттєвi установки. Цим поняттям ми фiксуємо спосiб виявлення, «дiю»
свiтогляду та свiтоглядної свiдомостi, предметом яких є вiдношення людини до свiту.
Таким вiдношенням охоплюється вся система видiв дiяльностi суб’єкта, людини, що
освоює i творить свiт власного буття. Cвiтогляд – це завжди позицiя, «стояння» Людини
перед чимось i перед кимось, у тому числi i перед собою. Таке стояння, i навiть
протистояння, неможливе без опертя, певного життєвого, буттєвого фундамента, до
нарiжних цеглин якого ми схильнi вiдносити смисложиттєвi, свiтогляднi установки.
Свiтоглядним установкам притаманна й дифузiя у сферу пiдсвiдомого. Тому вони
майже не пiддаються змiнам пiсля своєї сформованостi та «осiлостi» у структурному
фундаментi свiтоглядної свiдомостi, а тим паче у пiдсвiдомостi людини. Механiзм їх
спрацювання i дiєздатностi практично незмiнний дo тих пiр, поки не зазнають суттєвих
змiн смисложиттєвi орієнтації суб’єкта дiяльностi, носiя певної свiтоглядної позицiї.
Висновки. Окрiм поняття «установка» у нашiй мовi вживається термiн «настанова».
Вiдмiннiсть «настанови» вiд «установки», перш за все, полягає у тому, що першою ми
характеризуємо напрям дiї, настановлення на щось, що постiйно перебуває у центрi
уваги, тодi як друга, вказує на щось стабiльне, практично незмiнне, постiйне: певна дiя
завершена, зафiксований її результат i цей результат «осiдає» у якостi структурного
елемента свiдомостi, який, при необхідності, активно впливає на діяльність людини.
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19. Вода – це життя. Життя – це вода
Ірина Самченко, Людмила Бурченко, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. «Зрозуміти воду, значить зрозуміти Всесвіт» – зазначав філософ Масару
Емото. Як відомо, все живе на Землі не може прожити без води.
Матеріали і методи. Гесіод та Фалес, одні з перших грецьких філософів, навчали,
що вода – первісний елемент, з якого витворені всі речі, і з якого вони переважно й
складаються. З води складається весь живий світ, а сам організм людини має 50-86%
води. Кожна жива клітка організму людини містить цілющий водний розчин різних
живильних речовин. Це означає, що воду необхідно правильно обирати та споживати.
Результати. Недостатньо очищена вода призводить до виникнення безлічі хвороб,
наприклад, каміння в нирках, гастритів і виразок, онкології. Тому перед вживанням воду
необхідно очищати. Для цього існують різні види фільтрів, а також є методики, як це
можна робити вдома в побутових умовах.
Саме від якості води, яку ми випиваємо, залежить стан нашого здоров’я, якість
нашого життя. Вода варта того, щоб ми цікавились, що ми п’ємо і зробили все можливе,
щоб ця вода була чистою і фізіологічно повноцінною.
Найкращою для соціуму є вода з окисно-відновлювальним потенціалом не більше
або не менше 60 мВ. Це забезпечує нормальне функціонування органів та, відповідно,
самопочуття.
Тож, при підготовці води з бажаним ОВП можна використовувати різні матеріали з
фільтрувальними властивостями, завдяки яким можна позбутися небажаних домішок та
отримати напій з очікуваними показниками, які будуть позитивно впливати на здоров’я.
Людину, яка «не дружить» зі склянкою води, можна легко впізнати по шкірі. Вона
має нездоровий колір, на ній чіткіше виступають зморшки. Не випадково знамениті
манекенниці і голлівудські актриси починають розповідь про свою дієту із згадки про
воду – без двох літрів мінералки зірки не уявляють свого дня.
В наш час досліджено, що вода має інформаційну пам’ять. Це дійсно вражає, адже
від цього залежить чи хворіє людина.
Якщо наші думки світлі, а емоції позитивні, то ми менше хворіємо, а якщо ми маємо
щось погане на думці, чи кричимо, то самі ж викривлюємо структуру води, і тим самим
призводимо свій організм до повільного руйнування.
Жива вода дає життя Всьому живому в світі.
Якщо живе жива вода, тоді земля у цвіті.
Не треба вибухів війни,
Живи жива водице,
Для праці хай ростуть сини,
І жито колоситься...
Висновки. Таким чином, ми бачимо, що вода – це найважливіша на нашій планеті
рідина. У воді зароджується життя. Без неї неможливе існування рослин і тварин. Життя
є лише там, де є вода і, навпаки, де знаходиться вода, там є життя. За словами академіка
В.І. Вернадського: «Вода без життя в біосфері невідома».
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20. Класична німецька філософія
Тарас Суховірський, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
«Філософія – мати всіх наук»
(Цицерон)
Вступ. Німецька класична філософія – це етап у розвитку світової філософії, який є грандіозним періодом у розвитку
духу, вершиною філософського розуміння. Вчення цього періоду дало поштовх до розвитку суспільства, запропонувало нові
шляхи вирішення проблем, змінило підхід до вивчення людини та природи.
Матеріали і методи. Термін «німецька класична філософія» належить Ф. Енгельсу і характеризує відносно короткий
період, який включає в себе філософські надбання німецьких мислителів з кінця XVIII – початку ХІХ століття. Серед
представників виділяють таких: Іммануїл Кант (1724-1804), Йоган Готліб Фіхте (1762-1814), Фрідріх Вільгельм Шеллінг
(1775-1854), Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831), Людвіг Андреас Фейєрбах (1804-1872). В європейській філософії
такий термін замінили на німецький ідеалізм.
Результати. Цей період поєднує в собі ряд різноманітних ідей, які мають спільні ознаки для всіх його представників. У
класичній німецькій філософії акцентують увагу на діяльності людини, яка зосереджена на свідомості, сутність якої полягає в
мисленні. Всі представники цього напрямку вбачають роль філософії в критичному осмисленні людської життєдіяльності.
Німецька класична філософія гуманістично спрямована та систематизована. Надбанням цього періоду є дослідження проблем
за допомогою науково-теоретичних засобів. Важливим компонентом філософії є концентрація уваги навколо проблеми
свободи. Характеризується поєднанням багатьох філософських напрямів в одному періоді: суб’єктивний ідеалізм (Фіхте),
дуалізм (Кант), об’єктивний раціоналістичний ідеалізм (панлогізм) (Гегель), антропологічний матеріалізм Фейєрбах),
об’єктивний ідеалізм, що еволюціонував від раціоналістичного до ірраціоналістичного (Шеллінг).
Родоначальником і одним з яскравих представників німецької класичної філософії є І. Кант. Його праці стали основою
для подальшого розширення філософської думки, зробили значний внесок у розвиток філософії як науки та в духовний
розвиток суспільства. Його ідеї піддалися трансформації, але багато з них продовжують існувати. до сьогоднішнього дня.
Головна мета досліджень Канта – це людина. Він міркував про закони свідомості та буття для того, щоб зробити людину
кращою. Діяльність філософа умовно можна поділити на два періоди: докритичний (до 70-х років XVIII ст.) і критичний. У
перший період Кант досліджував натурфілософію. Він обґрунтовує головні проблеми філософії природи. Головна праця цього
періоду «Всезагальна природна історія і теорія неба» (1855). Кант зробив великий внесок в астрономію, обґрунтувавши
виникнення сонячної системи з хмари розсіяних у просторі часток матерії (теорія Канта-Лапласа). Своїми дослідженнями та
обґрунтуваннями філософ змінює спосіб мислення та пізнання в метафізиці, які панували в XVII – першій половині XVIII
століття. Другий період характерний тим, що сформувалася саме філософія Канта. Були опубліковані три «Критики»:
«Критики чистого розуму (1781), «Критики практичного розуму» (1788), Критики здатності судження» (1790). На базі суджень
Канта розвивав свої погляди представник суб’єктивного ідеалізму Фіхте. Головною ідеєю його філософії є воля і відповідно
принципом життя людини має бути «абсолютна свобода волі». Від філософії Фіхте відштовхувався Шеллінг, представник
об’єктивного ідеалізму. Діяльність філософа має три етапи: натурфілософія (природа – це духовний початок);
трансцендентальний ідеалізм (як суб’єктивне стає об’єктивним); філософія тотожності (затверджує рівнозначність духу та
природи). Також значний внесок зробив у філософії цього періоду Гегель. Його роботи дуже глибокі та багатогранні. Головні
праці такі: «Феноменологія духу» (1807), «Наука логіки» (1812-1816), «Енциклопедія філософських наук» (1817), «Філософія
природи» (1817), «Філософія права» (1821). Одним із важливих його досягнень є встановлення поняття – процес розвитку. Все
розвивається в процесі і має свої етапи. Заключним філософом німецької класичної філософії є Фейєрбах – представник
антропологічного матеріалізму. Він був послідовником Гегеля, але з часом почав сумніватися у правильності його вчення і
створює свою філософію. Він стверджує, що людина – це «вищий продукт природи» і саме тому вони є взаємопов’язані.
Природа стає основою людського духу. Фейербах також стверджував, що «Не Бог створив людину, а людина створила Бога».
Всі його праці пов’язані з людиною і розглядають її з різних боків.
Висновки. Німецька класична філософія створює новий підхід до людини, підкреслюючи її творчий та діяльний
характер; відроджує гуманне ставлення до людей. Найбільшим досягненням німецького ідеалізму є теоретична розробка
діалектики.
Література.
1. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права , або природне право і державознавство. - К., 2000.
2. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. – СПб, 1993.
3. Гегель Г.В.Ф. Філософия истории. – СПб., 1992.
4. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.
5. Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.
6. Кузнєцов В.Н. Немецкая классическа философия второй половины ХVIII – начала ХХ века. – М., 1989.
7. Гулига А.В. Німецька класична філософія. – М., Думка 1986.
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21. У чому полягає смисл життя?
Олександра Туліна, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. У чому полягає смисл природного процесу народження, розвитку, зрілості, старіння і смерті як
людини, так і будь-якого іншого організму? Це питання виникає через намагання виправдати свою присутність
на Землі та призначення.
Матеріали і методи. Знайшовши таке виправдання, людина може змиритися з думкою про скінченність
індивідуального буття. Таємниця людського існування полягає не в тому, щоб тільки жити (існувати), а й у
тому, як і для чого жити.
Результати. Отже, в чому полягає сенс життя? Сенс життя – це поняття, яке відбиває постійне прагнення
людини співвідносити свої вчинки із системою суспільних цінностей, з вищим благом, щоб у такий спосіб
діставати можливість виправдовувати себе у своїх власних очах, в очах інших людей чи перед якимось
авторитетом, Богом. Інакше кажучи, це пояснення собі й іншим, для чого ти живеш. Сенс життя кожної
людини унікальний і неповторний, як і її життя. Людина завжди вільна у виборі сенсу і в його реалізації. Але
свободу не можна ототожнювати із свавіллям, її слід сприймати з точки зору відповідальності. Людина
відповідає за вірно знайдений і реалізований сенс свого життя, життєвих ситуацій в які вона потрапляє.
Людина повинна йти за своїм покликанням у якому життя і набуває сенсу. Відчути і знайти своє покликання
людині допомагає самопізнання, відповідальність за реалізацію свого призначення, що і допомагає узгодити
універсальні життєві цінності з конкретними життєвими ситуаціями. Схематично можна окреслити такі
варіанти вирішення проблеми сенсу життя в історії людської культури.
1. Сенс життя споконвічно існує в глибинах самого життя. Такий підхід характерний для релігійного
тлумачення життя. Єдине, що робить осмисленим життя і має для людини абсолютний сенс, є не що інше, як
активна співучасть у Боголюдському житті. Не перероблення світу на основах добра, а «вирощування» в собі
субстанціального добра, зусилля жити з Христом і у Христі. Бог створив людину за своїм образом і подобою.
Тому людина своїм життям повинна проявити його, бо емпіричне життя світу, як писав Семен Франк,
безглузде, як безладно вирвані з книги сторінки.
2. Сенс життя створюється самим суб’єктом. Цей варіант можна розуміти як «життя заради життя». Його
фундатором був давньогрецький філософ Епікур. Жити потрібно так, вважав філософ, щоб насолоджуватися
життям, отримувати задоволення від життєвих благ і не думати про смерть. Цінність епікурейської позиції
полягає в тому, що вона застерігає нас від ситуації, за якої пошук сенсу життя відсуває на другий план саме
життя. Життя саме по собі є цінністю, рідкісним дарунком. Людині до нього слід ставитися із вдячністю і
любов’ю, адже їй дана можливість переживати неповторність власного існування в усіх його проявах – від
радощів, злетів і перемог до падіння, відчаю і страждань. Разом з тим епікурейське ставлення до життя, якщо
воно позбавлене відповідальності за цей дарунок, утверджує в людині егоїстичну позицію «життя заради себе»
і веде до втрати відчуття його повноцінності. Об’єктивна логіка розвитку майбутньої цивілізації передбачає
подальший соціальний, духовний прогрес людини, утвердження більш гідного людини гуманного смислу
буття. Німецько-французький мислитель Альберт Швейцер (1875-1965) неодноразово наголошував: «Завдання
сучасників – досягти справжньої доброти, жити у злагоді із самим собою. Тільки перемога гуманного
світогляду над антигуманним дасть нам можливість з надією дивитися в майбутнє».
Невипадково І. Кант питання «що таке людина»? формулює як основне питання філософії.
Людина – це біосоціальна єдність у якій через соціальне, біологічне й духовне реалізується людське, що
знаходить свій вияв у психологічному, моральному, релігійному, політичному. Всі ці форми вияву людського
єства співіснують в органічній єдності, взаємодії, взаємопроникненні.
Людина – це така істота, яка своєю діяльністю створює власну історію, в процесі чого формується,
змінюється і розвивається її сутність. Тобто, сутність людини не є історично незмінною. Вона змінюється
разом із розвитком людини, людства, акумулюючи в собі зміст людського, зміст культури, соціальних
цінностей.
Людина – єдина істота, яка усвідомлює свою смертність. З цим пов’язане питання про зміст і мету життя,
роздуми над яким є для багатьох вихідним пунктом у виробленні «лінії життя».
Висновки. Філософське пізнання має гуманістичну спрямованість. Тобто, головним предметом
філософських роздумів є людина і її існування у світі. Всі філософські проблеми, хоч би якими абстрактними
вони не здавалися, так чи інакше пов’язані з проблемою людини і усвідомлення сенсу її життя.
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22. Іслам як світова релігія
Анастасія Шелихвіст, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Іслам – наймолодша із світових релігій. Порівняна молодість наклала на іслам подвійний
відбиток. З одного боку, іслам багато чого запозичив у релігійно-культовому плані з іудаїзму та
християнства, оскільки склався на Близькому Сході у тому ж соціокультурному й мовному середовищі
що й вони, але значно пізніше. Ці запозичення відчутні й у Священній книзі мусульман – Корані,
позначаються вони на віровченні, помітні й у культі. З другого боку, ісламу вдалося довести до
абсолюту принцип монотеїзму, єдинобожжя, на якому ґрунтувалися ці основоположні для нього релігії.
Матеріали і методи. Іслам – друга за чисельністю послідовників світова релігія. На сьогоднішній
день її сповідують 1 млрд 150 млн чоловік у більш як 120 країнах світу. Найбільше поширення іслам
одержав в Африці (50% населення) і Азії (20% населення).
Результати. Найважливіша особливість ісламу як світової релігії полягає в нерозривному зв’язку
між релігійно-культовим і суспільно-політичним життям. На думку Хомейні, вона полягає не стільки в
зосередженні функцій верховного духовного і державного керівництва в руках релігійного лідера,
скільки в здійсненні релігійним поводирем нагляду за діяльністю всіх державних органів, суспільнополітичних організацій і соціальних установ, повсякденною поведінкою та способом життя мусульман.
Мета цього нагляду полягає у втіленні в життя мусульман «релігійного Закону» (шаріату), як
ідеального, вічного і досконалого, на противагу недосконалому законодавству, суспільному порядку та
стилю життя грішних людей. Не дивно, що вплив релігії на суспільство в арабських країнах виражений з
більшою очевидністю, аніж у будь-якій іншій релігії і одразу впадає в око: одяг чоловіків і жінок,
мінарети мечетей, самобутня писемність, заборона на вживання спиртного навіть для невіруючих
іноземців. У 28 країнах іслам оголошений державною або офіційною релігією. Відповідні положення
містять конституції Йорданії, Тунісу, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту і багатьох інших
країн. Пояснення цієї прикметної риси ісламу треба шукати в обставинах його виникнення. Якщо інші
світові релігії з’являлися в країнах з попередньою тисячолітньою культурною традицією, з досить
розвинутими етнічними релігіями, із сформованим державним і соціальним ладом, то іслам формувався
в умовах перехідного між первісністю і власне цивілізацією ранньокласового суспільства, без єдиного
політичного центру, з надзвичайно строкатою сумішшю вірувань. Тому іслам певною мірою став
об’єднуючим началом, що перетворив роз’єднані кочові, напівосілі й осілі племена в одну з найбільш
масштабних і впливових цивілізацій в історії людства. За відносно короткий історичний період іслам
зміг перетворитися на світову релігію. З невеликої групи семітських племен виріс «мусульманський
світ», що в часи свого розквіту охоплював величезну територію від Іспанії до Філіппін. Саме як
позначення цього «світу» і використовується слово «іслам» (дараль-іслам) – «територія, де поширена
мусульманська віра». В історичному контексті поширення ісламу проходило хвилеподібно: до XIIІ ст.
арабська цивілізація охопила половину світу і за загальним рівнем культури перевершувала цивілізацію
середньовічного Заходу. Спад впливу ісламської цивілізації, що прийшов слідом за цим, зупинився
тільки на початку XX ст., а в другій половині XX ст. знову почалося піднесення. Наявність піднесення
переконливо показує порівняння релігійної статистики початку і кінця XX ст. За цей період питома вага
мусульман щодо загального населення планети зросла з 12-13 % до 19% і прогнозується подальше
збільшення – до 20-25% на 2025 p., тоді як питома вага християн коливається останні сто років у межах
33-35%.
Висновки. Зростання впливу ісламу обумовлене двома основними факторами. Перший фактор – це
активне навернення в іслам не мусульман (кочові племена Африки, чорношкіре населення США і
Канади, до 1 млн європейців); другий – це високий рівень народжуваності серед мусульманських
народів, що за сучасного рівня розвитку медицини і різкого зниження смертності призвів до
демографічного вибуху в ісламському світі.
Література.
1. Православная энциклопедия «Азбука веры» https://azbyka.ru/1/islam – [Електронний ресурс].
2. Великие религии мира : книга / Миркина З.А., Померанц Г.С. Центр гуманитарных инициатив,
2012, 69 с.
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23. Сучасна система освіти в Австрії
Анастасія Шелихвіст, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Система освіти в Австрії вважається однією з найкращих у світі. Особливістю австрійської
освітньої системи є тісний взаємозв’язок між економікою та освітньою галуззю.
Матеріали і методи. Щодо структури освіти, то вона представлена наступним чином: дошкільна освіта,
необов’язкова (віком від 1,5 до 6 років); початкова школа (віком від 6 до 10 років); середня школа (віком від 10
до 14 років); вища школа (віком від 14 до 18 років); вища освіта – не обов’язкова.
Результати. Розглянемо структури освіти більш детально. Дошкільна освіта. Дошкільні заклади не
вважаються освітніми закладами, перед ними не стоїть завдання готувати дітей до школи. Існують приватні та
державні дошкільні заклади. Діти до 3 років можуть відвідувати ясла, а з 3 до 6 років дитячі садки, причому
останній рік перед школою є обов’язковим. Шкільна освіта починається з 6 років і є абсолютно безкоштовною
(сюди входить проїзд, підручники та основні витрати). Також є і приватні школи, навчання в яких не
оплачується державою. Навчання в середній школі в Австрії починається після закінчення початкової школи.
Є кілька типів середніх шкіл:
1. Hauptschule – загальноосвітня середня школа;
2. Allgemein bildende höhere Schulen – середня школа академічного рівня навчання.
З 14 років діти, які закінчили середню школу, вступають до вищої середньої школи де і продовжують
навчання до закінчення школи. За цей період йде поглиблення професійних навичок, практичних і
теоретичних знань, а також підготовка до навчання в університеті. По закінченню вищої середньої школи,
випускник отримує атестат про повну загальну середню освіту в Австрії. Система вищої освіти Австрії
уніфікована під загальноєвропейські стандарти, оскільки Австрія підписала Болонську декларацію в 1999 р.
Зараз система вищої освіти поділяється на три сектори: університети та університети мистецтв; коледжі, в яких
навчають викладачів і соціальних працівників; вищі школи. Всі університети в Австрії є державними.
Викладачі та співробітники університету є державними службовцями. Відповідно, навчання для австрійських
громадян є безкоштовним. Австрійські вузи займають стійке положення в середині переліку європейських
університетів. За підсумками опитування, проведеного журналом «Шпігель», до рейтингу кращих
університетів континенту потрапили чотири факультети трьох австрійських університетів – у Відні, Зальцбурзі
та Граці. 12% від загального числа студентів складають іноземці. Австрія є особливо привабливою для
вихідців із Німеччини (вони складають чверть від усіх студентів) та італійського Південного Тіролю (п’ята
частина). Відень є насправді студентським містом – тут зосереджено більше половини австрійських та
іноземних студентів. До університету приймаються без екзаменів випускники австрійських гімназій, які мають
атестат зрілості. Прийом здійснюється двічі – на зимовий і літній семестри. Вступні іспити проводяться лише в
творчі заклади. Після закінчення університету та захисту диплома присвоюється звання магістра. Закінчивши
університет, можна навчатися в докторантурі університету. Після її закінчення присвоюється вчений ступінь
Doctor (Dr.) – приблизний аналог ступеня кандидата наук в Україні. Система австрійської вищої освіти
побудована таким чином, що здобуті теоретичні та практичні знання у ВНЗ відповідають вимогам сучасного
європейського ринку праці, а отже, закінчивши австрійський ВНЗ, людина отримує широкі перспективи
працевлаштування як в Австрії, так і в будь-якій іншій європейській країні. Навчання в Австрії ведеться як
англійською, так і німецькою мовами. Однією з переваг отримання вищої освіти в Австрії є можливість
стажування для студентів та випускників у різних компаніях Європи.
Висновки. Австрійська освітня система відзначається високим рівнем та гнучкістю: надається підтримка
та стимули для осіб, які хочуть опанувати нову професію, вдосконалити та поглибити рівень знань, або ж
змінити намрям професійної діяльності. В плані вдосконалення рівня освіти австрійці є кращими серед
європейців.
Література.
1. Освіта в Австрії [Електронний ресурс]: https://academia.in.ua
2. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навчальний посібник / С.О.
Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 10с.
3. Австрійська система освіти [Електронний ресурс]:
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/investieren-in-oesterreich/leben-inoesterreich/ausbildung.uk.html
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24. Концепція розвитку Гумбольдтського університету
Ігор Філімонов, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
Вступ. Концепція дослідницького університету Вільгельма фон Гумбольдта є результатом органічного зв’язку
філософії освіти і політичних поглядів німецького мислителя. При цьому вона зумовлена, не в останню чергу,
виваженою позицією урядовця, котрий з усією відповідальністю всебічно та глибоко усвідомлює зміст і наслідки своєї
реформаторської діяльності.
Матеріали і методи. Реформування німецької системи освіти стало не тільки адекватною відповіддю на нагальні
економічні й політичні вимоги історичної доби, а й ідейно-духовною реакцією на кризу університету, як культурносоціальної інституції.
Результати. Концепція університету Гумбольдта формується на підґрунті лібералізму як складної, проте цілісної
системи світоглядно-філософських, економічних і політичних принципів. Поняття, які структурують концепцію
університету Гумбольдта – свобода, освіта, викладання, навчання, наука – постають на засадах лібералізму,
філософськи, глибоко і критично опанованого практичним розумом реформатора та державного діяча. Тобто,
просвітительське реформування вищої освіти відбувалося формальним шляхом зовнішньої модернізації застарілих
форм і структур, а головне – воно було вмотивоване прагненням підпорядкувати вищі навчальні заклади тотальному
контролю держави. Гумбольдт запропонував принципово інший шлях – внутрішнього оновлення вищої освіти, що
спиратиметься на ідею університету, побудовану за принципами історизму, які мислитель називає старою і мудрою
максимою: «…нові заходи та інновації в державі, щоб вони могли бути прищепленими як рідні й вітчизняні, мають
бути пов’язані з уже існуючими» [3]. Цей принцип виявляється для Гумбольдта засадничим і універсальним у будьякому напрямку реформаторської діяльності – чи то йдеться про реконструкцію освіти, чи про конституційні зміни в
державному устрої, чи про перетворення у сфері земельно-становій. У концепції Гумбольдта університет є
структурою, яка має безпосереднє відношення до питань існування й долі як окремого індивідуума, так і долі й
існування цілого народу, його культурно-історичного розвитку. Проблема університету в контексті цілісної
філософсько-світоглядної системи Гумбольдта постає як проблема виховання нації в найширшому розумінні цього
слова. У своїй реформаторській діяльності Гумбольдт послідовно проводить думку, що будь-яка життєздатна система
утримується як збалансоване ціле, стійке й усталене, за умови залежності й єдності між окремими частинами, що
зберігають непоруйнованою притаманну їм своєрідність. Теоретично обґрунтовуючи практичне значення
університетів у житті й долі Німеччини, яка на той час ще перебувала у стані надзвичайно складного формування
єдиного культурно-історичного національного простору, Гумбольдт найперше керується думкою про те, що гарантією
поступального розвитку держави та її цілісності серед зовнішнього оточення є збільшувана моральна сила нації, що
захистити державу від будь-яких негараздів і нещасть, які завжди можуть повторитися, здатна не стільки фізична міць
чи засоби, а моральна сила народу, на яку держава може розраховувати, адже для цієї моральної сили «вже звичною
стала постійна взаємодія з правлячою владою». Така моральна сила народу «вельми суттєво відрізняється від простої
доброї волі». Думка, якою розпочинається доповідна записка «Про внутрішню та зовнішню організацію вищих
наукових закладів у Берліні», про те, що розуміння вищих наукових закладів як вершини, місця скупчення всього, що
безпосередньо стосується моральної культури нації, зумовлена їх призначенням, є основоположною в
гумбольдтівській концепції університету. Адже призначення університетів, тобто їх головна функція – це заняття
наукою й розробка навчального матеріалу, який за внутрішньою суттю сприятиме духовному й моральному розвитку
індивідуум. Наслідуючи принцип зв’язку між старими й новими формами життя, Гумбольдт намагається зберегти
успадковане від середньовічних університетів поняття універсальності вищих навчальних закладів, поєднавши
дослідження і викладання. Але саме в цьому поєднанні полягала принципова новизна класичної ідеї університету.
Завдяки цьому поєднанню пріоритетним стає розвиток науки, запровадження нових форм дослідження й навчання,
надання освіті академічного характеру. В контексті цієї ідеї університет поєднався з Академією наук. Таке злиття
науки з навчальним процесом сприяло удосконаленню знань, їх передачі й розповсюдженню, відтак піднімало не
лише рівень науки й освіти, а й загальний рівень культури суспільства.
Головний принцип внутрішньої організації вищих навчальних закладів, закладений Гумбольдтом як підґрунтя
ідеї дослідницького університету, має виходити з погляду на науку як універсальне явище, яке перебуває в
діалектичному розвитку. У концепції Гумбольдта наука не є прогресом (породженням людської діяльності – ґенезою
цієї діяльності) і не є еволюцією (природною ґенезою). Вона не є і серединним шляхом між прогресом і еволюцією.
Вона є перетворенням вітальної енергії (природної біологічної енергії людини) у культурну (людську) форму.
Висновки. Ідею науки, науки як поняття філософського, а саме його покладено в підґрунтя реформи вищої
освіти, не можна виривати з контексту гумбольдтівської антропології, адже йдеться про науку не як поняття
епістемології, а про науку як поняття онтологічне. Це можна з’ясувати, зрозуміти лише з усього контексту філософії
Гумбольдта, як цілісної й універсальної системи поглядів, аксіологічним поняттям якої виступає людина, що створює
культуру, сповнену людським змістом.
Література.
1. Міжнародні освітні системи [Текст] : метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. напр. підготов. 6.030503
«Міжнародна економіка» ден. форм. навч./уклад. С.О. Гуткевич; Нац. ун-т харч. технол. –К.: НУХТ, 2013. –16 с.
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25. Система освіти Великобританії
Ігор Філімонов, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
Вступ. Традиційна доуніверситетська середня освіта в Англії триває 13 років.
Матеріали і методи. Дошкільна освіта в Великобританії починається в Pre-preparatory schools у 4-5 років. Малятам
викладають англійську мову, математику та готують до повноцінного шкільного життя. Початкова школа починається у 7
років і триває до 13 років, де діти вивчають широкий вибір предметів, з яких 12 є обов’язковими. По закінченню навчання в
початковій школі у 13 років діти складають перші іспити. У середній школі (Secondary school) діти продовжують вивчати ті ж
предмети, що й у початковій, до яких додаються деякі нові. В 10 класі діти обирають 5-10 дисциплін, за якими протягом двох
років цілеспрямовано готуються до іспитів. В 16 років школярі складають іспити на Загальний Сертифікат про Середню
Освіту (General Certificate of Secondary Education). На цьому обов’язкова середня освіта в Англії закінчується.
Результати. Учні, що мають бажання навчатися в університеті, залишаються в школі й протягом наступних двох років
вчаться по програмах підготовки до університету A-levels або International Baccalaureate. За результатами випускних іспитів
відбувається зарахування до університетів Великобританії, ніяких вступних іспитів не потрібно.
В Англії існують державні й приватні школи, які також називають «незалежними». Іноземні діти можуть вчитися в
державних школах тільки за умови, що батьки постійно мешкають в Англії й працюють тривалий час. Виходячи із цієї вимоги,
практично всі іноземні учні отримують середню освіту в Великобританії в приватних школах – пансіонах. Система освіти
Великобританії знаходиться на другому місці серед європейських країн та посідає шосте місце у світі, випереджаючи такі
країни, як Німеччина, Франція і США. При оцінці рівня освіти. Крім цього, враховувався і рівень знань випускників ВИШів,
що, наприклад, посприяло виведенню Великобританії на значно вищий рівень, ніж за результатами ПІСА, де вона не увійшла у
топ-20. З цього приводу Міністр у справах бізнесу, інновацій та професійної освіти Великобританії Вінс Кейбл заявив:
«Великобританія має чудову репутацію по всьому світу відносно рівня якості вищої освіти, приваблюючи чимало іноземних
студентів, які роблять величезний економічний і культурний внесок у розвиток Великобританії. Щоб зберегти наші позиції, ми
повинні продовжувати залучати іноземних студентів і просувати Великобританію як економіку знань». У
Сполученому
Королівстві більше сорока університетів. Оксфорд і Кембридж є провідними і найстарішими навчальними закладами,
заснованими ще у XII і XIII ст. Найбільший на сьогодні Лондонський університет. Привабливими є також університети
Единбургу, Лідса, Глазго, Бірмінгема, Ліверпуля та Брістоля. Система вищої освіти Сполученого Королівства складається з
трьох основних видів освітніх установ: університети, коледжі та вищі школи, а також художні та музичні коледжі. Раніше було
усунуто межу, що розділяла університети та політехнічні інститути, останні також отримали статус і титул університетів.
Вища освіта Великої Британії чотириступенева: бакалаврат, магістратура, докторантура та наукові дослідження. Ступінь
бакалавра – базовий курс вищої освіти. Триває 3-4 роки. Після закінчення курсу студенти отримують ступінь бакалавра
гуманітарних наук, бакалавра природничих наук або інших областей спеціалізації. У деяких університетах і коледжах вищої
освіти після закінчення дворічного курсу навчання можна отримати диплом про вищу освіту (DiphE). У низці вишів студенти
зобов’язані пройти вступний курс перед початком навчання на бакалавра. При навчанні за програмою, в якій чергується теорія
і практика, потрібен додатковий рік для проходження практики на виробництві. В деяких університетах є інтенсивні дворічні
курси навчання, студенти яких займаються і протягом канікул. В свою чергу ступінь магістра – надається в результаті 1-2
років навчання після закінчення бакалаврату. Програма передбачає навчання в області спеціалізації. У деяких випадках
ступінь присуджується за результатами письмових іспитів, але кандидатам зазвичай необхідно представити та захистити
дисертацію. Іноді магістерський ступінь (наприклад, в Імперіал-коледжі в Лондоні) присуджується на першому ступені вищої
освіти після 4 або 5 років навчання. Третій ступінь вищої освіти присвячено виключно дослідницькій діяльності. Після 2
додаткових років навчання в університеті та успішного захисту дисертації присвоюється ступінь магістра філософії (Master of
Philosophy MPhil). Через 3 роки подальшого навчання після завершення магістерської програми кандидат може представити
дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії (Doctor of Philosophy – DPhil або PhD). Підвищений рівень докторського
ступеню можуть здобути фахівці в області юриспруденції, гуманітарних та природничих наук, медицини, музики і теології
після того, як здійснять певний обсяг дослідницької роботи.
Для Великобританії є характерною розвинена система учнівства. Навчання молоді здійснюється у відповідності до
державної програми «Професійна підготовка молоді», розрахованої на випускників середньої школи у віці 16-17 років. Метою
програми є поглиблена підготовка молоді. Термін навчання від одного до двох років. Випускники атестуються за чотирма
показниками: відповідність вимогам вузької спеціалізації та кваліфікаційним вимогам професії, вміння застосовувати знання в
нових умовах, ділові якості. У Великобританії стажування на підприємствах у рамках державної «Програми надання допомоги
молоді» доповнюється теоретичними семінарами на спеціальних курсах. У світовій практиці професійна підготовка
фінансується переважно підприємствами, схеми фінансування варіюються від цілковитої свободи підприємства у цьому
питанні до фіскальних стимулів або до жорсткого регулювання розвитку навчальної діяльності підприємств. Існує чотири
основні типи фінансування підприємствами професійної підготовки. Також діє близько 150 недержавних організацій до
компетенції яких входить сертифікація відповідних професійних кваліфікацій. Частина з них має статус промислових освітніх
організацій. Основними розробниками кожної кваліфікації є представники промисловості, профспілки, держава.
Висновки. Навчальний заклад, що має сертифікат від відповідної організації, сам визначає вид, тривалість і місце
навчання, насамперед, виробничого. Зміст будь-якої професійної кваліфікації розбито на модулі, кожен з яких складається з
професійних знань і навичок, критеріїв оцінки (відповідності стандарту), ступеня широти, гнучкості, переносу знань і навичок.
Література.
1. Міжнародні освітні системи [Текст] : метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. напр. підготов. 6.030503 «Міжнародна
економіка» ден. форм. навч./уклад. С.О. Гуткевич; Нац. ун-т харч. технол. – К.: НУХТ, 2013. – 16 с.
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26. Питання краси у сучасному суспільстві
Олена Ярмоліцька, Микола Кітов
Національний університет харчових технологій,. Київ, Україна
Вступ. Ми живемо у світі краси, вона оточує нас. Однак поняття краси більш глибоке, ніж уявляє собі більшість
людей. Краса – це щось прекрасне, піднесене.
Матеріали і методи. В епоху Середньовіччя все красиве вважалося відблиском духовної краси Бога, а
видима краса визнавалася проявом невидимою краси. В естетиці Нового Часу (епоха Відродження) зразком краси
проголошувався сама людина, в єдності тілесності та духовності. У цей час свого розквіту досяг класицизм, який
вимагав гармонійну ясність, логічну простоту і строгість форм, благородство стилю, вірність природі [4]. З історії
естетики можна зробити висновок, що розуміння краси визначається філософією, змінюється філософія, змінюється і
уявлення про красу. Краса – це естетична інтерпретація. Як і всі естетичні цінності, вона пов’язана з почуттям, з
емоцією. Закони краси диктують напрям розвитку промисловості. В даний час ведеться пошук нових естетичних
орієнтирів.
Результати. Всі ми інтуїтивно розуміємо, що в нашому світі дуже багато краси, як у природі, так і не тільки. Ми
здатні на любов, однак, покажіть мені хоча б одну людину, яка любила б замість красивого – потворне. Так чи інакше,
подібного наївного розуміння світу краси недостатньо, особливо, якщо ми хочемо в цьому орієнтуватися.
Красу можна охарактеризувати по різному, наприклад, як досконалість чуттєвого, або як спосіб сприйняття
досконалості. У загальному значенні, краса може бути характеристикою об’єкта (місця, людини, ідеї, предмета), коли
спостереження за об’єктом дає спостерігачеві відчуття задоволення. Її вивчають за допомогою естетики, соціальної
психології, культури, соціології. В якості продукту сучасної культури краса потихеньку перетворюється на об’єкт
комерції, особливо завдяки нинішній гламуризації культури. Звідси випливає проблема удосконалення та розробки
нових технологій, продуктів і препаратів косметичного призначення. Одним із напрямів конструювання інноваційних
продуктів і препаратів є використання в композиціях восків, воскоподібних продуктів і їхніх фракцій з
обґрунтованими ліпофільно-гідрофільними, функціонально-технологічними та функціональними властивостями.
Перспективною сировиною в олієжировій та косметичній промисловості є вовняний віск – ланолін.
Ланолін – в’язка, густа, жирна на дотик маса зі слабким специфічним запахом. Ланолін застосовують як
пластифікатор, емульгатор типу вода/олія (при виготовленні емульсій), а також для виготовлення гідрофобних
мазевих основ, супозиторіїв, гелів, кремів, пластирів (крім рідкого ланоліну, оскільки він підвищує адгезію і липкість
пластирної маси). У косметологічній практиці ланолін використовують як пом’якшувач шкіри після гоління, у
барвниках для вій (для послаблення і зняття подразливої дії), у засобах за доглядом волосся (помади, шампуні); як
буфер при нанесенні барвних засобів на поверхню нігтів; у милах як пережирювальна консистентна добавка.
Недоліком ланоліну є його здатність викликати алергічні реакції, окислюватися й утворювати перекиси, а також
специфічний запах, жовтий колір, погана розчинність в оліях [1]. Вовняний жир отримують під час очищення вовни
для легкої промисловості. Очищення вовни проводять в основному миттям у водних розчинах мийних засобів, а також
шляхом обробки вовни екстрагентами. Найпоширенішим нині є спосіб очищення вовни у мийних розчинах, що
обумовлено технологічними схемами заводів з первинної обробки вовни (ПОВ). Кожний спосіб очищення вовни має
свої особливості, які безпосередньо впливають і на якість вовни і на якість та безпечність вовняного жиру. Так,
наявність води у середовищі обробки вовни супроводжується гідратацією і вовняного жиру, можливості його
гідролізу [3]. Наявність мийних розчинів зумовлює потрапляння мийних засобів у вовняний жир, та утруднює
подальшу обробку жиру. Використання екстрагентів для очищення вовни також спричиняє неможливість
абсолютного вилучення його з отриманого жиру та вимагає необхідність рафінування жиру у подальшому [2].
Проведено дослідження впливу способів вилучення жиру на його фізико-хімічні властивості: температура плавлення,
показник заломлення, вміст вологи, кислотне та пероксидне числа, а також залишковий вміст жиру на очищеній вовні.
Встановлено, що спосіб отримання жиру визначає якісні показники жиру. Жир, отриманий з відпрацьованих мийних
розчинів, має вище у два рази кислотне число, порівняно з вовняним жиром, отриманим екстракційним способом
очищення вовни. Крім того, жир, отриманий з відпрацьованої мийної води, має запах поту.
Висновки. Спосіб отримання вовняного жиру визначає його фізико-хімічні показники якості та вимагає
подальшого його рафінування для отримання якісного і безпечного продукту, який може бути застосований для
удосконалення технології ліпідовмісних продуктів і препаратів функціонального і косметичного призначення.
Література.
1. Михайлова Г.В., Чижова Е.Т. Медицинские и лечебно-косметические мази. – М., 1999.
2. Патент України на корисну модель 21880, МПК (2006) D06L 1/00. Спосіб очищення вовни / Норкіна О.М. 
Опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4.
3. Патент України на корисну модель 48930 U, МПК (2009) D01С 3/00. Спосіб очищення овечої вовни / Зубенко
О.О., Цуркін В.М., Вовченко О.І., Малюшевська А.П. (Ін-т імпульсних процесів і технологій НАНУ).  Опубл.
12.04.2010, Бюл. № 7.
4. Философия для юристов : учебник и практикум для академического бакалаври- ата / Н. В. Михалкин. – М.:
Издательство Юрайт, 2015. – 471 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
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27. Інтеграція України до європейського освітнього простору як чинник формування євроідентичності
українського соціуму
Олексій Кляшторний
Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України
Вступ. Потреби і виклики сучасного глобалізованого світу вимагають об’єднання зусиль людей як в
національному, так і регіональному, планетарному масштабах. Відповіддю на ці об’єктивні потреби стали
процеси євроінтеграції. Одним із основних напрямів євроінтеграції є формування єдиного європейського
простору вищої освіти, відомого також під назвою Болонський процес.
Матеріали і методи. Цей процес досить часто у нас трактується поверхово, як такий, що стосується суто
технічних проблем навчання, або напрацювання єдиних уніфікованих стандартів освіти. Насправді,
формування спільного європейського простору вищої освіти знаменує собою принципово нову філософію
освіти сучасного суспільства знань і новітніх технологій.
Результати. Становлення спільного європейського освітнього простору означає спрямування державнонаціональних систем освіти країн Європи на формування європейської ідентичності, європейського типу
громадянина виразника найкращих людських цінностей європейської цивілізації. Одне загальновідоме, що
певна система освіти інституціоналізує певний тим особистості.
Для України процеси євроінтеграції стали об’єктивною реальністю лише з часу утвердження її як не
залежної та суверенної держави. Державна політика входження України до єдиної сім’ї Європейських народів,
утвердження цінностей, норм і традицій європейської цивілізації ускладнюються труднощами переходу від
тоталітарного до відкритого європейського демократичного суспільства. Однак, попри всі труднощі та
супротив певних політичних сил як внутрішніх, так і зовнішніх, ідея євроінтеграції стає свідомим суспільним
вибором для більшості українських громадян, основою національної консолідації на засадах цінностей
європейської ідентичності.
Охарактеризуємо деякі ознаки європейської ідентичності, які проявились особливо яскраво у вищій
освіті, щоб краще розуміти перспективи розбудови якісної європейської освіти в Україні та зміцнювати
європейську ідентичність нашої країни.
В європейській вищій освіті панує університетська автономія. Демократизація навчального процесу в
українських умовах можлива за максимально припустимої децентралізації освіти та можливості ВНЗ
самостійно визначати зміст навчання і структуру своїх навчальних програм. Це б дозволило створити
передумови для відповідального та вмотивованого ставлення студентів до навчання, а також запроваджувати у
ВНЗ інноваційні методики без довготривалих узгоджень із «міністерськими стандартами», гнучкіше
розподіляти фінанси, менше залежати від політичних орієнтацій уряду (і профільного міністра) тощо.
Європейська вища школа славиться демократизмом у відносинах викладачів і студентів. Проблема
впровадження у вітчизняну вищу освіту реальної університетської автономії тісно переплітається з проблемою
демократизації навчального процесу, стосунків викладачів і студентів. Лише демократичний університет може
формувати істинних громадян демократичної держави, тому будь-які прояви авторитаризму загрожують
наслідками: вихованням покірливості, або навпаки, ризиків бунту. Тож демократична освіта передбачає
орієнтацію на договірну форму відносин, за якої визначальне значення мають самодисципліна,
співробітництво і повага до інших.
Для європейської вищої освіти притаманні об’єктивності знань і відсутність ідеологічного диктату.
Часто вітчизняна чиновницька фантазія ідею позаідеологічності освіти сприймає як пропаганду морального
нігілізму чи як спробу відсторонення від формування спільних цінностей. Насправді, відсутність ідеологічного
диктату означає, що змістом освіти повинні бути не погляди чи переконання (моральні, релігійні, політичні
тощо), а справді наукові знання, які не піддаються партикулярним деформаціям. Звичайно, наукова складова
має подаватися у зв’язку із загальнолюдськими моральними цінностями, без яких соціальне життя є під
загрозою, але демократична освіта має запобігати небезпеці власної індоктринації. А це досягається лише за
умови, коли кожен студент як громадянин зможе сам вирішувати, у чому полягає сенс його життя.
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28. Неопатристика як визначальна доктрина православної антропології
Олександр Лисенко
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна
Вступ. Окремого завершеного й цілісного антропологічного вчення православної церкви не існує лише
тому, що вся догматична система зав’язана на проблемі Бога та Людини, тобто є «теоцентричною» і
«антропоцентричною» водночас. Як можливе уподібнення людини Богу? Це стрижневе питання всього
православного богослов’я.
Матеріали і методи. Різні акцентуації антропологічного дискурсу у православ’ї породили не суперечні, а
взаємодоповнювальні «моделі» людини. Зокрема, Кіпріан (Керн) виділяє: 1) антропологію пустелі; 2)
антропологію містиків; 3) антропологію богословських синтезів. Цей ряд можна продовжувати: а)
антропологічними вченнями духовно-академічного напрямку; б) неопаламізму; в) філософії всеєдності тощо.
Науковий інтерес становить православна модель людини, сотеріологічним стрижнем якої є обоження, яка
найбільш повно, на сучасному етапі виражена неопатристикою, хоча і не вичерпується останньою.
Результати. Тексти Святого Письма та святоотцівська традиція стали основою для православної
антропології, яка в умовах життєвої динаміки священного Переказу робить наголоси та акценти співзвучні
запитам конкретно історичної ситуації. У сформуваному на початку XX ст. неопатристичному синтезі (Г.
Флоровського, В. Лоського, І. Мейєндорфа), у центрі якого знаходиться антропологія ісихазму, зберігається
непохитність догматичного досвіду та духовна спадковість і наступність по відношенню до святоотцівської
традиції, стрімко розвивається, стимульований конструктивною критикою з боку як православних так і
іншославних мислителів. На сьогодні, неопатристику найбільш потужно представляють: напрям синергійної
антропології С. Хоружого; серед дослідників – російські вчені Д.І. Макаров, І. Семаєва, В.М.Катасонов, О.
Ладова, К. Надєляєва; грецькі мислителі – Х. Яннарас, Манцарідіс, І. Зізіулас, архим. Миколай (Іоанідіс),
Йоост ван Россум, архимандрит Іов (Геча); українські богословии та філософи – патріарх Філарет (Денисенко),
О. Марченко, О. Предко, Л. Конотоп, Є. Харьковщенко, Д. Арабаджі.
Неопатристика стала визначальною доктриною православного богомислення, яка задає імпульс духовним
пошукам та визначає специфіку релігійно-філософської думки. Переважна більшість православних богословів
сучасності належать до неопатристики. Однак, дехто з дослідників, зокрема Т.В. Гаврилюк («Християнська
антропологія в її сучасних трансформаціях»), вважають неопатристику лише однією з можливих доктрин
православного богослов’я, відмінної від російської богословської школи та західної православної думки, які
спрямовані на обгрунтування модерних вчень про важливість особистої трансценденції до Бога (Х. Яннарас) та
постмодерних вчень про пізнання бога в спілкуванні і любові (І. Зізіулас). Однак для такого розрізнення, а то й
протиставлення богословських доктрин, повинні бути чіткі критерії. Таким критерієм більшість дослідників
вважають відірваність неопатристики від соціокультурного світу, «неуважністю» до соціального служіння.
Певною мірою таке спостереження є справедливим, адже православ’я, починаючи з поділу патристики на
Західну та Східну, відрізнялось теоцентричністю та містицизмом – спрямованістю віруючого через обожнення
до Царства Небесного, і менше цікавилось психологічними та соціальними аспектами.
Проте, Марія Скобцова у праці «Типи релігійного життя» спростовує подібне звинувачення
неопатристики у соціальному ізоляціонізмі і пропонує розрізняти типи благочестя: соціального уособлення
аскета та подвижництва соціального служіння не через ідейно-догматичні розходження, а через психологічноментальні особливості реалізації окремою особистістю власного релігійно-антропологічного ідеалу – від
аскетичного зречення всього світу, заради збереження та спасіння своєї душі (шлях, на якому навіть любов є
засіб та аскетична вправа, а не самоціль) до аскетичного жертовного служіння світові, в ім’я любові до
ближнього як вищої цінності та перемоги над гріхом.
Висновки. Відтак, на нашу думку, саме неопатристика, на сучасному етапі розвитку богословської думки
найбільш повно відповідає духу православної традиції, зберігаючи принципові установки православного
богомислення та антропології і є «топосом» православного дискурсу.
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29. Особливості презентації образу Антигерою у фільмах жахів
Сергій Маленко
Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Росія
Вступ. Кожна епоха висуває свій загальнокультурний ідеал, який транслюється в усіх сферах суспільного
життя. Особливе місце в цьому процесі відіграє мистецтво, яке виявилося найбільш чутливим до різного роду
екстремальних соціокультурних явищ. В цьому контексті, поява кінематографу та його різноманітних жанрів
дозволяє на новому технологічному рівні вирішувати цю актуальну соціокультурну проблему. А фільми жахів,
які стали не тільки одними з найбільш касових жанрів кіно, дозволяють побачити, як істотно та поступово
змінювалися як зміст, так і форма цих загальнокультурних ідеалів, а також їх ідеологічне наповнення.
Матеріали і методи. Художня мова вимагає особливих методик і методів дослідження, заснованих на
аналізі феноменології образу. Органічне поєднання феноменологічного і герменевтичного методів саме й
дозволяє побачити особливості трансформації символіки художніх образів в залежності від конкретної
культури та історичного періоду, а психоаналіз і архетипічна психологія є буквально неоціненними при
вивченні внутрішніх детермінант процесу образотворення і символології на величезному художньому
матеріалі фільмів жахів.
Результати. Починаючи з аморфних і нечітких силуетів, злісний і кривавий Антигерой фільмів жахів раз
у раз з’являється у все більш великих планах, які додають йому масу нових, кривавих деталей. Подібні ракурси
дозволяють поступово розкривати його справжню природу і життєві інтереси за допомогою цілої низки
послідовних знаків, з яких складається мозаїчний образ Антигероя. Спочатку звичайні предмети: капелюх,
рукавичка, каблучка, ніж, ланцюг, тощо, які сприймаються хаотично і розрізнено, несуть глядачеві виключно
повсякденні значення, що вказують на звичний плин життя. Згодом Антигерой своїми діями з’єднує їх в
просторі свого Вчинку, що свідчить про появу принципово нової якості в презентації Зла. З простих знаківіндексів предмети, якими маніпулює Антигерой, перетворюються в особливий символічний простір, що
вимагає від Героя вдумливої аналітичної та емоційної діяльності. Спосіб появи Антигероя глядачеві зазвичай
пов’язується із встановленням логічних відповідностей між предметами і їх несоціальними «значеннями»,
оскільки вони пофарбовані в більшості суб’єктивно і обивательськи, тому не мають і не можуть мати загальносоціальних статусів. Крім того, феноменологія Артефакту Зла також підкреслює, що в процесі розгортання
сюжету у фільмі жахів він стає автономним і самодостатнім Персонажем і з різних боків відтворює загальну
деструктивну символіку і сенси. Показово, що Антигерой соціокультурно активується виключно за допомогою
розповсюдження інформації про свої предметні атрибути в групах підлітків і в їхньому фольклорі. Безумовно,
він діє, виходячи із соціальної логіки, але засоби обґрунтування своїх вчинків аж ніяк не вкладаються у звичні
соціальні моделі інтерпретації. Оскільки кожен раз, зустрічаючись з ним, молоді люди заново
переінтерпретують той контекст, в який вони потрапляють під час свого сну, зустрічаючись з кінодемоном. А
прагнення Антигероя до масовості переживань жаху і смерті у молоді підкреслює, що його дії вже виведені за
рамки соціальних нормативів, хоча він ще й активно використовує накопичений ними потенціал соціального
відчуження. Фінальним акордом у драматургії кіножахів завжди виступає поява Антигероя з деталізованим
портретним зображенням, яке наприкінці жахливого дійства дозволяє заглянути в душу цього чудовиська і, як
в дзеркалі, побачити власні ж бурхливі обивательські комплекси. Антигерой у своїх Персонах у
концентрованому вигляді відображає ту гидоту буденності, яку соціальні індивіди-обивателі ретельно
намагаються не помічати. Саме тому, маски-особи Антигероя – це не буквальна й точнісінька персоніфікація
соціальних ролей, а повна блазня і демістифікуючий карнавал-маскарад, до якого він втягує обивателів,
демонструючи їм їх же абсолютну несвободу та нездатність як до організації власного вільного часу, так і
всього свого життя в цілому.
Висновки. У підсумку особливо зазначимо, що саме Антигерой – це справжній володар і деміург свого
внутрішнього світу, з яким він просто грає. Причому, грає абсолютно вільно, невимушено і професійно, на
відміну від обивателя, який практично повністю програє йому за всіма смисложиттєвими позиціями. У той же
час всі соціальні персони героїв гранично офіціалізовані, а маски-обличчя і предметний антураж Антигероя
завжди протилежні офіційному іміджу. Він навіть не є офіційним девіантом і до нього не застосовні жодні з
відомих нам соціальних штампів (авторитет, мафіозі, серійний вбивця, маніяк-різник і т.д.) він – свого роду
пізнавальна загадка, що представляє етапи феноменології «жахливого» як закономірного результату тотальної
масовізації сфери повсякденності і трагічного руйнування тіла і свідомості кожної конкретної людини.
*The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-011-00129.
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30. Дитинство та юність як образи кіножахів у сучасній цивілізації
Андрій Некита
Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Росія
Вступ. Соціалізація підлітків та молоді завжди представляла значну соціокультурну проблему. Нові
технологічні можливості, які відкрилися в ХХ столітті, дозволяють надати цьому процесу особливий зміст і
форму. Надзвичайна всесвітня експансія американської кіноіндустрії показала, що кінематограф може бути
дуже корисним і в цьому напрямку, оскільки він здатний з’єднати рішення значущих соціальних проблем з
організацією сфери дозвілля і розваг. А фільми жахів, як один з найпопулярніших жанрів сучасного мистецтва,
найбільш вдало адаптують нові вимоги суспільства до профілю соціалізації підлітків і молоді.
Матеріали і методи. Величезний масив кінотворів, знятих за більш ніж столітню історію кінематографу,
вимагає адекватних методів дослідження. Тут має бути присутнім не тільки виключно мистецтвознавчий
підхід, але і методологічні новації, які довели свою ефективність на прикладі аналізу різних антропологічних
сфер життєдіяльності сучасної людини. Найбільш продуктивним, на наш погляд, буде використання
психоаналітичних способів інтерпретації художніх текстів, які дозволяють встановити несвідому мотивацію
індивідів і сценарії її втілення в загальнозначущих соціокультурних формах. Фрейдомарксизм, неомарксизм,
аналітична і архетипічна психологія – ось базовий набір наукового інструментарію для визначення
символічних змістів кінематографічної соціалізації та перспектив використання художніх прийомів для
трансформації споживацького суспільства.
Результати. Головними героями фільмів жахів є діти і молодь, а це значить, їх персоніфіковані і
антропоморфізіровані дитячі страхи. Жах підлітка – це жах перехідного періоду від дитинства до соціальної
дорослості в її різних аспектах і, в першу чергу, в тілесному і моральному. Тілесний контекст жаху з’являється
в результаті споглядання як у житті, так і на екрані, тисяч знищених і вбитих людей, вказує на відсутність у
підлітка усталеної системи соціального оперування власним тілом, яке постійно змінюються. При цьому сам
процес подібної соціально-безконтрольної зміни розцінюється дитиною як привід до страхів, несвідомих
комплексів, девіацій і патологій, а тому, безсумнівно, заслуговують гострої емоційної реакції. До того ж це
період статевого дозрівання, час переходу тіла до стадії його фізіологічної дорослості. З іншого боку, страх
підлітка має і загальнокультурний сенс і зв’язується зі страхом, який відчуває молода людина в процесі
первісної ініціації. Примітно, що цей процес актуалізується в той момент, коли дитина вже має значний стаж
соціалізації і усталені умовні рефлекси. Стандартна соціалізація завдає дитині непоправну травму, оскільки її
«соціальне народження» проходить паралельно до її індивідуальних потреб, а світ дорослих всіляко ігнорує їх
позасоціальне походження. Оповідання про пригоди цих молодих людей, що раз у раз потрапляють до
жахливих ситуацій, говорить нам про те, що їх глобальні, поколінські переживання, насправді так і
залишаються їх власними, суб’єктивними переживаннями. Їх внутрішній світ не цікавить навіть їх рідних, він
залишається незатребуваним практично всіма оточуючими. Конфлікт поколінь проявляється в байдужому
відчуженні і холодно-партнерських, формально-індиферентних, офіціалізованих відносинах «невтручання».
Висновки. Таким чином, типовими дійовими особами фільмів жахів завжди є діти, підлітки та молоді
люди, оскільки саме вони знаходяться у віці формування активної соціально-рольової позиції, яка неодмінно, в
переважній кількості випадків переходить до стану серйозної несвідомої конфронтації із внутрішнім світом
молодих людей. З точки зору дорослого соціуму, «кошмарним» є вже сам факт знаходження в молодому віці –
часі активного і продуктивного освоєння себе і світу. Саме страхом цих дітей і молоді «боїться» та до смерті
«жахається» вся сучасна соціальна система в її тисячолітній інституційній історії. Саме такою є одна з
основних соціально значущих ідей, які настійливо ілюструють фільми жахів.
*The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-011-00129.
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31. Протиріччя між мораллю і моральнісністю в сучасній культурі
Алеся Бєлова, Андрій Некита
Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого,Великий Новгород, Росія
Вступ. Розглядаючи духовну і культурну життєдіяльність сучасної людини, неможливо обійти стороною
такі фундаментальні поняття, як «мораль» і «моральнісність». Духовна культура розвиває і формує
особистість: її світосприйняття, ціннісні орієнтири і установки. Тому особистість має можливість ділитися із
світом своїм досвідом, знаннями, ідеями, художніми образами. А моральні та етичні імперативи, як
найголовніші області взаємин людей в соціумі, допомагають здійснити процес духовного оволодіння особою
таємницями світу.
Матеріали і методи. Ми будемо користуватися методами порівняльного аналізу, соціокультурної
реконструкції. Для того, щоб розібратися в походженні понять «мораль» і «моральнісність», які для багатьох
стали синонімами, часто ці поняття плутають навіть досвідчені філософи і соціологи.
Результати. Ці терміни дійсно схожі за значенням, хоч і були створені в різних культурах. Слово
«мораль» має латинське походження, від лат. «Mos», що означало майже те саме, що «ethos» з грецького –
«моральний звичай». Цицерон зробив від нього слова «moralis» – моральний і «moralitas» – мораль, вони стали
латинськими варіантами грецьких слів «етичний» і «етика. Мораль слід розуміти як особливий спосіб
духовного пізнання реальності, утворювати і керувати соціальним життям індивідуума за допомогою
вироблення духовних цінностей і добровільним слідуванням їм. Моральна регуляція має оціночноімперативну спрямованість. Це означає, що завдяки моральним нормам і цінностям відбувається оцінювання
дій, слів і намірів людей. Мораль заохочує їх, або засуджує. Моральні норми представляють собою певні
правила або зразки поведінки. Разом з тим вони характеризуються тією оціночної системою, за допомогою
якої дії людей трактуються як добрі або злі, справедливі чи несправедливі, прийнятні і надзвичайні.
Заохочуючи щось або засуджуючи, мораль наказує, як треба поводитися людині, щоб не протиставляти себе
суспільним вимогам. У цьому виражається її імперативний характер, тобто вона спрямована на ідеали, що
реалізуються в моральних нормах.
Моральнісність є сукупністю моральних стандартів особистості, це внутрішні переконання людини,
згідно з якими вона діє у взаєминах з іншими. Сучасна моральнісність вимагає від людини більше свідомості,
ніж будь-коли раніше. Традиційна мораль надавала людині ясні життєві норми, але не вимагала нічого понад
те. Життя людини в традиційному суспільстві була впорядковане, досить було просто жити по заведеним
століттями нормам. Розвиток від менш досконалого історичного стану суспільства до більш бездоганного,
заснованого на здатності до самоорганізації і включає духовне формування самої людини, становить
справжній зміст морального прогресу людства. Таке суспільство все більшою мірою спирається на інтереси і
потреби людини. Сучасна мораль ставить головним завданням людини безперервний саморозвиток, і
успішність у всіх сферах життя. Але вона не говорить, як це зробити, лише стимулюючи людини до постійного
пошуку, напруження сил і боротьбі з самим собою. Замість цього сучасна моральнісність надає людині
можливість самій відповідати за свої вчинки. Рівень духовної свідомості особистості й виступає умовою
морального зростання.
Розібравшись у цих поняттях, ми можемо помітити, що головна суперечність між мораллю і
моральнісністю полягає в тому, що мораль завжди спирається на зовнішній оцінючий об’єкт: соціальна мораль
– на суспільство, натовп, сусідів; релігійна мораль – на Бога. А моральнісність – це внутрішня самодисципліна,
що припускає утворення нової моделі людської індивідуальності автономно розвиненої особистості, яка має
можливість не просто керуватися вимушеним компендіумом заборон, правил, звичаїв і традицій, а слідувати
власним доводам розуму. Людина моральніснісна – більш глибока і складна, ніж моральна. У виборі форми
спілкування і відносини з оточуючими, у виборі будь-якого життєвого шляху, людина моральніснісна
спирається не на сукупність норм, якими прийнято керуватися в суспільстві, а особистими внутрішніми
установками, які не завжди можуть збігатися із загальноприйнятими стандартами поведінки.
Висновки. Таким чином, з усього вищесказаного виходить, що виявлене російським філософом С.Л.
Франком у книзі «Духовні основи суспільства» протиріччя між значеннями моралі і моральнісності, було
вірним. Він вважав, що поведінка, воля і відносини між людьми регулюються «різними законодавствами», які
нетотожні одне одному. Моралі притаманний загальний, універсальний характер, вона є неформальним
регулятором поведінки, що безпосередньо грунтується на масовій свідомості. А моральнісність закладена у
психіці людини, тому вона є складовою частиною світогляду і світорозуміння, моральніснісна поведінка
направлена на реалізацію індивідуумом власних особистісних якостей і переконань.
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32. Тоталітарне суспільство: «Рівні» при відсутності почуттів
Маргарита Бурнашева, Андрій Некита
Новгородський Державний університет імені Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Росія
Вступ. Багато письменників, публіцистів, філософів від давнини до сучасності (Платон, Т. Мор, Д.
Оруелл та ін.) створювали утопії та антиутопії і міркували про ідеальне майбутнє. Багато з них писали про
тоталітарне суспільство, в якому немає і не може бути особистості, свободи. Людина повинна думати,
відчувати, жити як усі, а якщо вона намагається хоч якось виділитися з величезної «сірої маси», то її просто
прибирали геть.
Матеріали і методи. Передбачається аналіз фільму «Рівні» (кінокомпанія «Route One Films», реж. Д.
Дорімус (2015 р.), а також зіставлення сюжету фільму з сучасними соціокультурними практиками.
Класифікація типу суспільства у фільмі, його принципів і основних характеристик. Семіотичний аналіз.
Результати. У фільмі «Рівні» представлено тоталітарне суспільство – «Колектив», засноване на повному
контролі держави над усіма сферами життя суспільства. Всі підкоряються одним законам і принципам, а саме:
1. Розпорядок дня точний, секунда до секунди. Сон, прийом їжі, робота.
2. Кожен працює там, де йому призначено. Хтось малює, хтось працює в саду і таке інше.
3. Обов’язковий щоденний прийом ліків, який не можна пропускати.
4. Однаковий білий одяг. Занадто чистий. Для сну – світло-сірий або бежевий.
5. «Рівні» – мирні, врівноважені, ввічливі, однакові, якщо так можна сказати, «люди».
6. В «колективі» немає ані бідності, ані багатства, ані жадібності.
7. Відсутнє будь-яке насильство і панує абсолютне «добро».
8. Це – суспільство без почуттів, їх будь-який прояв є найголовнішим і єдиним злочином.
9. Над суспільством висить загроза хвороби «SOS» – «Синдрому суспільної свідомості», якого нібито це
суспільство уникнуло (депресія, страх, вразливість, співчуття, любов та інші почуття).
Якщо людина починає щось відчувати, проявляти себе по-іншому, то стає ізгоєм. Аде є такі ж, як вона (їх
одиниці). Держава настільки контролює людину, що їй ледве-ледве вдається приховувати свої відмінності від
інших. Якщо влада і державна охорона зауважує, що людина «хвора» (головний принцип такого товариства
«відчувати – значить хворіти»), то її «лікують». Роблять укол у шию і суб’єкт знову перестає відчувати, стає
звичайним шматком «м’яса», який працює на «Благо» «Колективу». До речі, є певна схожість з романомантиутопією «Ми», а також з елементами Сталінської епохи, а частково і з соціокультурними та політичними
практиками сучасного суспільства. Так, за часів Сталінської епохи, по суті, теж не було особистості, як такої.
Свобода слова, думки і почуття багато в чому були відсутні, а рештки їх держава прагнула жорстко
контролювати. Й.В. Сталін був атеїстом, що позначилося і на державі. 8 квітня 1929 р. на підставі Декрету
РНК РРФСР від 20 січня 1918 р. «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» було прийнято
Постанову ВЦВК і РНК РРФСР «Про релігійні об’єднання». Почалася яра пропаганда атеїзму, заборона на
релігію. Люди не могли навіть вірити в Бога, а тільки повинні були вірити в уряд країни і в себе, що у них
вийде побудувати те «Ідеальне соціалістичне і комуністичне суспільство» після чого і вони, і їхні діти будуть
назавжди щасливими. В сучасному суспільстві тотальний контроль держави над почуттями так явно не
простежується, але він, все одно є. Кожна держава, так чи інакше, контролює суспільство у духовній сфері.
Формується «кліпове мислення»: весь інформаційний простір заповнюється фільмами, новинами, контентом,
що викликає, програмуює однакові емоції у людей – ненависть, жаль, страх тощо. Переглянувши фільм «Рівні»
і порівнявши зображене в ньому суспільство з періодом Сталінської епохи і сучасними соціокультурними
практиками, можна сказати, що держава, як мінімум на третину, контролює людину, а особливо молодь, адже
саме остання найбільш залежить від Інтернету, моди, громадської думки і кожна людина боїться стати ізгоєм, а
тому, найчастіше, і не хоче залишатися вільною і самотньою. Мислення в неї ще не сформовано, життєвого
досвіду замало, тому молоді люди не цілком упевнені в кожному своєму кроці, сумніваються, кому і чому
можна вірити. Виходить парадокс: у світі загальної комунікації ніхто нікому не вірить, всі думають, що
партнер хоче обдурити тебе і отримати вигоду. У підсумку – масова недовіра, підозра та примітивний страх, а
запитань завжди набагато більше, аніж відповідей.
Висновки. Багато талановитих людей передбачали майбутнє. Ідеї з книг, фільмів присутні в сучасному
суспільстві. Формули: «Якщо ти не з нами, то ти – проти нас», «кожна мисляча – ізгой» та інші до цих пір
«працюють» у деяких суспільствах. Якщо людина відчуває і думає по-іншому, а не як усе «сіре стадо», то вона
отримує ярлик «дикуна» та «ненормального» і від неї потрібно позбутися: якщо не розправитися фізично, то
винищити хоча б духовно. Наше завдання – зрозуміти механізми формування і управління «одновимірної
людини» і успішно протистояти їм.
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33. Символічні підстави та проблеми брендінгу в Великому Новгороді
Оксана Василенкова, Андрій Некита
Новгородський Державний університет імені Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, Росія
Вступ. Брендінг сьогодні виявляється одним з найбільш ефективних способів позиціонування міста
у соціокультурному просторі, то більшість міст намагаються розробити успішний бренд. Слід відразу
зазначити, що саме у міському брендінгу вельми важливо символічно підкреслити винятковість і
індивідуальність міста. Бренд, на думку дослідників, виступає в якості порту, що символічно об’єднує
всі позитивні моменти певної території для досягнення єдиної мети.
Матеріали і методи. У ході даного дослідження хотілося б розглянути символічні підстави
практик брендування у Великому Новгороді. Завдання цих тез – виявити чи існує на сьогодні бренд у
Великому Новгороді, і якщо його немає, то визначити потенційні можливості розробки міського бренду
з опорою на символічні підстави цього міста. У процесі нашого дослідження передбачається застосувати
метод інструменталізму. Так само в рамках дослідження буде застосований метод конструктивізму,
який, в свою чергу, дозволяє розглянути бренд як спосіб конструювання цінності території, її значення і
значущості не тільки для місцевих жителів, а й для туристів, інвесторів та ін.
Результати. У рамках цього методу бренд міста виступає в якості інструменту, який спрямований
на перетворення території, формування її зовнішнього іміджу і внутрішньої атмосфери для ефективної
діяльності як діючих, так і взаємодіючих з територією суб’єктів. Робота з брендування Великого
Новгороду почалася в 2009 р. консалтингово. компанією «Місто майстрів», яка на замовлення
адміністрації міста провела маркетингові дослідження ринку, після яких був розроблений бренд
«Великий Новгород – Вітчизна Росії». Просуванням даного бренду активно займається ТІЦ «Червона
хата», робота якого була високо оцінена у 2012 р. в Москві, де в рамках Міжнародної туристичної
виставки «MITF-2012», бренд «Великий Новгород – Вітчизна Росії» став лауреатом «Gold Brand» у
номінації «Золота територія» серед кращих проектів з просування туристичних продуктів Росії. Але
якщо розглядати бренд «Великий Новгород – Вітчизна Росії» з точки зору символічної атрибутики, то
дуже важливо, щоб у кожного бренду було «ім’я», яке пам’ятатимуть усі споживачі. Саме тому
важливим завданням під час побудови бренду є створення імені, яке б символічно пов’язувало назву з
культурно-історичною особливістю міста. Цей бренд володіє таким ім’ям, але твердження, що саме
Великий Новгород є Вітчизною нашої країни, досить суперечливе і ряд вчених ставить цей факт під
сумнів. Оригінальне ім’я одразу ж запам’ятовується, робить бренд виграшним та відіграє в його
розвитку важливу роль, навпаки ж, погано продумане ім’я, як у випадку з Великим Новгородом, ніколи
не зробить його унікальним і впізнаваним. Великий Новгород завжди плутали з Нижнім Новгородом, а
описуваний вище бренд аж ніяк не вирішив цю проблему. Сьогодні саме візуальна ідентифікація бренду
є одним з найбільш важливих аспектів у боротьбі за вибір покупця. Міст у світі – сила-силенна, але
потрібно, щоб потенційний споживач приїхав саме до нашого міста. Якщо не відокремитися від цього
різноманіття – місто не стане розвиватися успішно. Розглядаючи логотип бренду «Великий Новгород –
Вітчизна Росії», на якому букви «ВН» виконані у вигляді купола Софійського собору, стає очевидно, що
в такого роду логотипі не в повній мірі відображаються ключові символи міської ідентичності і тому він
не здатний виділитися на тлі інших міст своєї унікальністю. В результаті дослідження з’ясувалося, що
наше місто має величезний потенціал для створення стійкого бренду міста, оскільки імідж міста, де
зародилася російська державність і духовність, він отримав саме тому, що зберіг наочні докази
значущих історичних подій і цілих епох. Якщо ж розглядати Великий Новгород з точки зору історичної
спадщини, його внеску в історію Росії і кількості на його території пам’яток ЮНЕСКО, це місто є
унікальним туристичним центром. Саме тому Великий Новгород можна розглядати як потенційний
бренд.
Висновки. Таким чином, слід констатувати те, що наявний у даний час бренд міста Великий
Новгород не виконує своїх функцій – він не володіє ім’ям, що одразу і назавжди запам’ятовується,
логотипом, який би в повному обсязі відбивав унікальні особливості міста і тим самим жодним чином
не впливає на зростання показників соціально-економічного розвитку міста. Отже, місту вкрай
необхідний ребрендінг, оскільки Великий Новгород дуже багатий на символічні ресурси та має
унікальні особливості, які можуть успішно лягти в основу ефективного бренду міста. Однак, варто
зауважити, що для його створення необхідно не тільки унікальні символічні підстави, які є його
ключовим аспектом, а й об’єднання всіх органів, установ, організацій, вкрай зацікавлених у реалізації
територіального бренду.
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34. Одяг як спосіб прояву культурної ідентичності
Ольга Карабанова, Андрій Некита
Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, Росія
Вступ. Розглядаючи духовну і культурну життєдіяльність сучасної людини, неможливо
обійти стороною такі фундаментальні поняття як одяг, мода тощо. У сьогоднішніх умовах
гардероб людини, так само як і будь-який інший компонент візуального, є дієвим інструментом
впливу на суспільні настрої та моделі соціокультурної поведінки.
Матеріали і методи. Хочеться замислитися над таким питанням: «А чи можемо ми, дійсно
вважати одяг як знак прояви культурної ідентичності?» Безперечно, допускається прийняти дані
тези, до відома, і вивчити цю проблему найбільш докладно. Але же через розгортання
глобалізаційних тенденцій до форматування і «окультурення» однополярного світу, проблема
збереження національної ідентичності є однією з найбільш важливих. З метою дослідження цього
питання мається на увазі використовувати описовий та порівняльний методи. На момент вивчення
проблеми про культурну ідентичність в цілому і в одязі як у її важливому показнику, що пов’язує
собою багато аспектів проблемі презентації суспільства та окремого індивіду, було отримано
чимало всіляких результатів.
Результати. Систематизувавши всі отримані дані я зробила припущення, що національна
ідентичність – узагальнюючий показник наявності чи, навпаки, відсутності особливостей того чи
іншого народу. Це – самовираження власної своєрідності, самобутності, яку пропагує носій
етносу. Представники невеликих народів, прагнуть закріпити цінність власних культур і звичаїв
різними методами. Один із провідних на сьогодні засобів культурного самовираження є саме
наявність національного костюму та підтримання його в актуальній формі. Історія одягу з
найдавніших часів і аж до наших днів виявляється нібито культурним дзеркалом, в якому певною
мірою відображається вся історія людства. Будь-яка держава, та її населення в окремі етапи свого
формування залишають свій слід, вносячи власні, особливі та неповторні риси в одежу людей, що,
безумовно, має символічний характер. Отже, будь-яка людина виявляється носієм тієї культури, в
межах якої вона з’явилася на світ та зростала, хоча в повсякденному житті вона цього, як правило,
ніяк не помічала. Особливі характерні риси власної культури ми приймаємо як даність. Однак при
зустрічах з представниками інших культур, коли люди починають усвідомлювати, що в світі є
також інші форми сприйняття сім’ї, друзів, існують відмінності у типах поведінки, способах
мислення, що значно відрізняються від звичайних і відомих для нас. За допомогою зіставлення і
протиставлення позицій різних спільнот у процесах соціокультурної взаємодії, починається і
подалі розвивається формування індивідуальної ідентичності людини, що передбачає собою
оволодіння нею комплексом знань і уявлень про своє місце і значущість як члена соціальної або
етнічної групи, про власні можливості, ділові якості тощо. Постійне звернення до культурної
спадщини, покликане гарантувати людині збереження звичних знаків, норм і цінностей, що
сформувалися в цьому суспільстві. За умов дотримання певних стандартів ми в змозі гарантувати
індивіду звичні умови існування, а так само й зберігати самобутність культури.
Висновки. Ідентичність як форма усвідомлення і опанування себе як невід’ємної частини
соціокультурної спільноти створюється через прийняття на себе встановленого способу життя, в
тому числі, й за допомогою засвоєння цінностей, норм, законів, знаково-символічних концепцій. А
гардероб людини виявляється речовим відображенням соціальної загальновизнаної міри,
символічний вміст гардеробу визначає приналежність індивіду до тієї або іншої суспільної групи,
етносу або за великим рахунком, певної епохи в цілому. Культурна єдність передбачає націленість
на збереження, підтримку і передачу тієї форми культурного вираження, з якою ототожнює себе її
носій. Саме тому підтримка та розвиток культурного розмаїття не представляється можливим без
усвідомлення етносами й окремими індивідами власної культурної ідентичності, що на
сьогоднішній день стає однією з панівних тем наукових досліджень у галузі культури.
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35. Чари: дурість чи необхідність?
Софія Каришева, Андрій Некита
Новгородський Державний університет імені Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, Росія
Вступ. У даний час існує безліч різних жанрів літератури, кіно, живопису та ін. Одним з
найпопулярніших залишається жанр фентезі, який використовує в своїх сюжетах мотиви міфів і казок.
Матеріали і методи. Здавалося б, казки – це абсолютно для дітей, адже будь-яка доросла людина
знає, що чудес не існує. Однак, незважаючи на такий стереотип, жанр фентезі неодмінно привертає до
себе увагу не тільки малюків. Багато навіть дорослих людей продовжують читати казки, дивитися
фільми про магію, грати в комп’ютерні ігри де можна «творити» диво. Як пояснити цей
соціокультурний феномен?
Результати. Навіщо потрібні казки, міфи тощо, здавалося б, абсолютні нісенітниці сучасній
технологічній людині? Що стосується дітей, тут зрозуміло: фантазійними сюжетами можна пояснити
деякі процеси, що відбуваються в світі, застосовуючи не нудні, обридлі факти, а яскраві й цікаві історії.
Наприклад, напевно дитині буде цікавіше і простіше думати, що зміна сезонів року залежить не від
нахилу земної осі до площини екліптики і обертання Землі навколо Сонця, а від того, що поки
Персефона на Олімпі, її мати давньогрецька богиня родючості Деметра щаслива і задоволена – настає
весна і літо, а коли Персефона спускається назад до царства мертвих – Аїду, її мати перебуває в печалі,
природа навколо в’яне, настає осінь і зима. Так само за допомогою казок дітям легше прищепити основи
моралі і моральнісності. Наприклад, буде значно краще, коли дитина буде впевнена, якщо не допомогти
нужденному, то можна перетворитися на чудовисько, звичайно ж, не назавжди, адже добро і любов
зможуть зруйнувати будь-які закляття, допоможуть подолати будь-які труднощі. Або ж навпаки, якщо
бути добрим, чесним і милосердним, то хрещена фея загадково опиниться поруч і допоможе виконати
будь-які бажання.
Але чому ж дорослі люди, які бачать реальність такою, яка вона є, постійно звертають свою увагу
на історії про казкових принцес, відважних героїв, могутніх чарівників, міфологічних істот, чаклунів і
фей? Багато людей у сучасному світі живуть практично однаково, наповнюючи свій день одними і тими
ж компонентами. Наприклад, більшість з нас встає зранку, потім працює або навчається, після чого
повертається додому і лягає спати, включаючи в цей розклад перерви для їжі. Життя сучасників нудне і
одноманітне, світ навколо сірий і жорстокий, всі ми в ньому рівні і боремося за місце під сонцем. Така
реальність, зі мною погодяться багато людей. Проте величезна кількість людей намагаються відійти від
неї, вдаючись до самих різних способів. Деякі намагаються більше подорожувати, тим самим
наповнюючи сірість буднів яскравими емоціями і враженнями. Інші – вживають алкоголь або навіть
інші речовини для того, щоб розслабитися і зменшити рівень стресу, який отримує в процесі
цивілізаційного існування. Існують також люди, які шукають диво в навколишньому світі, якщо не
безпосередньо, то через посередництво книг, фільмів та інших напрямків мистецтва. Як багато сьогодні
людей, яким не завадила б допомога чарівної палички! Багато з нас не відмовилися б політати на
килимі-літаку, врятувати принцесу або бути врятованої прекрасним принцом від злого «драконаначальника». Дивлячись на реальність сірих будинків, приємно хоч іноді зануритися в світ яскравих
фарб і чарівництва, де немає місця нудьзі і одноманітності. Розглянувши інтерес сучасних людей до
казкових сюжетів і порівнявши його по відношенню до дітей і дорослих, можна сказати, що фентезі – не
тільки забава і найпростіші уроки буття для дітей, а й можливість для дорослої людини прикрасити та
урізноманітнити сірість буднів, оточуючої реальності. Необхідність фантазійних сюжетів обумовлена
тим, що багатьом людям складно зректися відчуття одноманітності і нудьги. А історії про чарівність –
добрий помічник у цій нелегкій справі, що дає деяку надію на чудо і світле майбутнє.
Висновки. Необхідно серйозно ставитися до жанрів мистецтва, які використовують у своїх
сюжетах чарівні, міфологічні та фантазійні мотиви. Це дуже цікавий феномен сучасної культури, який
не тільки допомагає пояснювати звичайним людям важкозрозумілі процеси і речі, але і додає фарб і
відчуттів життя.
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36. «Присвячений»: (анти)утопія з негативним соціокультурним змістом
Варвара Комолікова, Андрій Некита
Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, Росія
Вступ. Утопія отримала свою популярність в XVI ст. завдяки однойменній книзі Томаса
Мора. З тих пір безліч авторів створювали свої роботи в цьому жанрі. До сих пір утопія, особливо
її соціокультурний антипод антиутопія, не втрачає своєї актуальності. На подібну тематику
знімаються фільми, мультфільми, пишуться літературні твори тощо. Художні діячі по-різному
інтерпретують «ідеальні» світи. Але спільними рисами для таких товариств є відсутність
недоліків, індивідуалізації людей; внутрішні конфлікти виключені повністю.
Матеріали і методи. Передбачається соціокультурний та структурний аналіз антиутопічного
фільму «Присвячений» (кінокомпанія «The Weinstein Company», реж. Філліп Нойс (2014 р.). У цій
картині описується світ майбутнього, з ідеальним, цивілізованим, як би «навмисне правильним»
суспільством.
Результати. У цьому світі немає місця війнам, стражданням, але немає також спогадів і
радості. Він повністю сірий, в ньому відсутні будь-які фарби. Суспільство знеособлене: у людей
немає права вибору, їх існування зумовлено керівництвом. Жителі приймають сироватку, яка
змушує їх відчувати будь-які почуття з кожним разом все менше і менше. Однак, вони щасливі
жити таким життям, вони просто не знають, як може бути по-іншому. Члени товариства живуть в
злагоді та мирі, незважаючи на чисельні обмеження. Тут існує свій порядок життя: молодим
людям, після досягнення певної кількості років, оголошують їх майбутню професію. Головний
герой фільму – Джонас стає «Тим, що Приймає Спогади». Виявляється, в його суспільстві є
людина, яка пам’ятає все те, що відбувалося колись, тобто реальний світ з усіма його
суперечностями і проблемами. Головному герою повинні передати пам’ять поколінь, емоції,
почуття – все те, від чого Комуна вирішила позбутися багато років назад. Антиутопічне
суспільство, яке звикло жити за своїми законами та правилами, приховує всю правду від людей. І
тільки Джонас стає єдиним «присвяченим», який свого часу мав передати всі спогади людства
наступникам. Перед молодою людиною постає вибір: зберігати ці знання і далі, або передати їх
зараз усім людям. В останньому випадку, нинішньому світові – ідеалістичному і правильному, але
безликому і сірому – прийде кінець. Головний герой повинен вибрати: порятунок людей або
колишній світ, без недоліків. Вся увага фільму приділена тому, що добро не може існувати без зла,
так само, як і зло без добра. Саме тому головний герой робить вибір не на користь колишнього
світу. Джонас йде проти правлячих еліт, розуміючи, що всі їхні дії ніколи не приносили благо
людям. Завдяки головному герою, минулий антиутопічний світ зникає, люди згадують те, що,
здавалося б, уже й ніколи не повинні були пам’ятати. До них повертаються емоції, пам’ять
минулого – їхнє справжнє життя. У новий світ приходять: біль, розчарування, війни, але разом з
тим вони знаходять і те, без чого минуле суспільство було несправжнім – радість, любов та інші
позитивні якості життя. Ця картина стала одним з відмінних прикладів того, що утопія не завжди є
позитивним явищем. Фільм показує те, що до певного соціокультурного ідеалу повинно бути
тільки прагнення людей, він повинен залишатися Великою Метою. Тому що при його досягненні
він неодмінно перестане бути таким, а для суспільства відбудуться незворотні наслідки.
«Присвячений» пропонує замислитися над тим: чи правильно ми розуміємо добро, яка роль зла у
всьому тому, що відбувається, чи є воно злом насправді? Ці два поняття постійно змінюють свої
полюси в ході фільму. Однозначно, фільм породжує більше запитань, аніж відповідей, а звичне
розуміння утопії потроху спотворюється. Але саме тут є над чим поміркувати.
Висновки. Нині дуже багато проектів мистецтва зав’язані саме на темі утопій, які зображені в
різних варіаціях. Але лише одиниці з них тісно пов’язані зі своїми протилежностями –
антиутопіями. Вищеописаний фільм хоча і включає в себе всі риси, характерні для утопії, але є
чимось відокремленим від решти продуктів культури, що належать до цієї тематики.
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37. Функції релігії та релігійних ритуалів у жанру фентезі
Софія Кравцова, Андрій Некита
Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, Росія
Вступ. З самого початку існування жанру фентезі релігія займала в ньому велике і почесне
місце як форма і сюжетоутворюючий елемент оповіді. А релігійні ритуали певним чином
«узаконюють» буття цього неоміфологічного простору, надають йому дієвого аспекту, який
дозволяє сприймати начебто вигаданий світ як живий і динамічний. Це один з основних
інструментів, за допомогою якого автор наділяє світ бажаними ознаками: реалістичністю,
впізнаваністю і правдоподібністю.
Матеріали і методи. Передбачається аналіз творів в жанрі фентезі таких письменників, як А.
Глушановський, Г.Л. Олді, А. Пехов, з метою охарактеризувати особливості релігії і релігійних
ритуалів, спираючись на жанрову специфіку. Буде використовуватися порівняльний і
герменевтико-інтерпретаційний методи, що традиційно застосовуються для роботи з текстами
художньої літератури.
Результати. Онтологічною підставою для будь-якого фентезі-світу є наявність магії. Таким
чином, для характеристики релігійного ритуалу в фентезі необхідно, в першу чергу, визначити
відношення між релігією і магією. Фентезі-світи, в яких релігія виступає формоутворюючим
елементом, умовно можна розділити на три групи:
- світи, в яких магія і релігія є антагоністами (християнізовані);
- світи, в яких магія і релігія являють собою одне ціле (язичницькі);
- світи, в яких магія і релігія є незалежними та нейтральними.
Необхідно відзначити, що кожний тип цієї класифікації може знайти своє відображення в
одному і тому ж фентезійному світі, в залежності від створеної автором «релігійної» географії і
топології. Більше того, магія в тій чи іншій формі присутня в кожному з цих типів, що, на наш
погляд, є основною характеристикою трансформації релігії і релігійних ритуалів у фентезі-світах.
Відправлення релігійного ритуалу у фентезі, зазвичай переслідує якусь конкретну практичну мету,
на відміну релігійних ритуалів нашого, реального світу, частково позбавлених утилітарнопрактичних підстав. Автори з різних боків підходять до проблеми місця і значення релігії в
суспільстві, але, тим не менш, можна виділити одну спільну рису – у всіх проаналізованих творах,
релігійні ритуали несуть явну функцію соціокультурного управління, іноді здійснюючи виключно
тільки її. Пехов і Глушановський конструюють світи, в яких функціонує перший тип класифікації,
що і є сюжетоутворюючим конфліктом всієї оповіді. Олді більше уваги звертає на міфологічні
підстави релігії і магії, але, тим не менш, створює певний образ релігійного ритуалу, як
специфічно соціокультурного, регулятивного механізму. Авторська позиція ясно дає зрозуміти, які
проблеми існують в релігійних системах. Це, в першу чергу, тенденція до десакралізації
релігійного ритуалу, основний зміст якого зводиться до формалізованого управління
соціокультурними процесами за рахунок утримання та посилення влади. Питання про роль
релігійного ритуалу в культурі належить до особливо актуальних проблем сучасних суспільних
наук та безпосередньо до соціокультурної практики. Жвавий інтерес до його суті, генезису,
характеру впливу на соціокультурні процеси, можливих тенденцій трансформації тощо, особливо
зростає за часів криз і змін, коли суспільство, в пошуку стабільності, звертається до своїх міфічних
витоків. А вигляд ритуалу в контексті масової культури у значній мірі формує і ставлення до
нього, до його місця в соціокультурному просторі.
Висновки. Автори фентезі-творів репрезентують релігію і ритуали, грунтуючись на
принципах їх художньої де сакралізації і таким способом привертають увагу до проблем, що
історично існують та будуть наявними у релігії та культурі.
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38. Архетип «Трікстеру» у кіновідображенні колективних страхів
Дмитро Лосєв, Андрій Некита
Новгородський Державний університет імені Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, Росія
Вступ. У наш час Інтернет дозволяє людям по усьому світові спілкуватися в будь-якому, навіть самому
фривольному, вигляді, а удавана анонімність дає можливість розкріпачитися, що інколи це призводить до
радикальних, агресивних (з присутністю іронії, сарказму) форм комунікації. Такий характер поведінки частогусто зустрічається і в реальному житті. Інтерес для науковців представляють причини, за якими подібне
явище стає поширеним і популярним.
Матеріали і методи. Зазначена проблема була розглянута на прикладі поп-культури (а саме західного
масового кінематографу), як своєрідного дзеркала соціокультурних тенденцій. В силу того, що описане явище
викликає асоціації з численними соціокультурними проявами архетипу «Трікстеру», який в своїх роботах
детально описував швейцарський психіатр Карл Густав Юнг, в дослідженні був застосований юнгіанській
метод архетипічної детермінації явищ культури.
Результати. На підставі розбору сюжетів різних популярних західних фільмів були зроблені проміжні
висновки про спосіб представлення сучасного «Трікстеру». У художньому творі такий герой не боїться смерті
або болю, він навмисно йде їм назустріч, як, наприклад, персонаж Джокер (фільм «Темний лицар» (англ. «The
Dark Knight»), 2008 р., реж. К. Нолан) – антагоніст супергерою Бетмена; злочинець в образі клоуна, який
прагне влаштувати заколот в місті Готем-сіті. Він має на обличчі шрами, що зображують вічну посмішку, і
нарочито недбалий грим, намагається реалізувати на практиці свої ідеали, суттю яких є безлад заради безладу,
хаос заради хаосу, оскільки вважає саме анархію єдиним допустимим життєвим постулатом. Якщо персонаж,
що виявляє риси «Трікстеру», й біжить від загрози, то анітрохи не соромлячись цього, і навіть навпаки
вихваляючи своє боягузтво. Яскравий приклад – капітан Джек Воробей (фільм «Пірати Карибського моря:
Прокляття Чорної перлини» (англ. «Pirates of the Caribbean: The Curse of The Black Pearl»), 2003 р., реж.
Г.Вербінскі, а також його чисельні продовження 2006, 2007 і 2011 років). Відмінними «трікстернимм» рисами
герою є ексцентричність і несерйозне ставлення до всього того, що відбувається. У його поведінці вбачаються
повадки тварини, від котячої манірності, до подібності з ящіркою-василіском. Незважаючи на боягузство і
звичку тікати від небезпеки, герой вельми комічно і розкуто поводиться навіть у разі безпосередньої загрози
його життю, демонструє хитрість, вміння «заговорювати зуби» ворогам і знаходити вихід із критичних
ситуацій. Крім того, пірат не дуже сильно скутий морально-етичними рамками, дозволяючи собі обманювати
інших, іноді навіть байдуже ставитися до чужого життя, він, однак, не стає при цьому відвертим лиходієм. Ще
одним популярним образом паяца з пістолетом став Дедпул (англ. Deadpool) – герой однойменного фільму
2016 р. (реж. Т. Міллер), роль якого виконав канадський актор Райена Рейнолдс. Так само як і Джокер, Дедпул
не визнає ніяких соціальних і культурних авторитетів. Однак, на відміну від клоуна зі шрамами, персонаж
Райена Рейнолдса не обтяжує себе будь-якою філософією і не ставить перед собою «великих», далекосяжних
цілей. Все, що його цікавить, це порятунок коханої і розваги, які головним чином полягають у витонченому
насильстві над ворогами. Через набуте безсмертя він перестає боятися навіть найважчих травм і каліцтв, а
часом не цурається і наносити їх самому собі в разі необхідності, не відчуваючи, однак, при цьому
задоволення, на відміну від Джокера. В описаних вище прикладах вимальовуються цілком ясні схожі риси
«Трикстеру». Проявляються в тій чи іншій мірі і формі, вони спостерігаються і в таких знакових персонажів,
як Маска (фільм «Маска», англ. «The Mask», 1994 р., реж. Ч.Рассел), Зелений Гоблін (фільм «Людина-павук»,
англ. «Spider-Man», 2002 р, реж. С.Реімі), Локі (фільм «Месники», англ. «The Avengers», 2012 р., реж.
Дж.Уідон), Харлі Квінн (фільм «Загін самогубців», англ. «Suicide Squad», 2016 р. реж. Д.Ейер) тощо.
Аналізуючи їх, можна побачити, як образ «Трікстеру» з несвідомої безглуздої істоти, яким його частково
описував Юнг, трансформується у блазня, чия придуркуватість і зовнішня безтурботність – лише ширма, яка
приховує цілком серйозний настрій і мотиви, що йдуть углиб людських переживань і пристрастей. У сучасній
культурі «Трікстер» відстоює досить специфічні цінності, зневажливо ставлячись до свого і чужого життя, але
не через дурість, а на догоду ідеалізації саморуйнування. Висміюванню і відторгненню підлягають і будь-які
форми впливу людей одина на одну: від морально-етичних установок і владних структур до безпосереднього
посягання одних на долі інших.
Висновки. Блазнювання, як риса характеру, постає свого роду несвідомою формою захисту від основних
людських страхів, як індивідуальної, так і соціальної природи. Ці способи захисту, неодноразово трансльовані
через художні твори, можуть сформуватися у ціннісний орієнтир, який виражається в мисленні і поведінці вже
абсолютно реальних людей. Крім того, спроба конкретної людини перейняти подібні манери поведінки, може
бути розглянута як показник не просто наявності зазначених переживань, але і присутності їх посилених форм,
що так чи інакше виходять за рамки соціальних звичаїв.
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39. Тренінг самореалізації особистості як інтерактивна форма розвитку особистістно-професійного
потенціалу студента
Ірина Нікітіна
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Людина, що самореалізується, досягає вагомих успіхів у обраній діяльності шляхом розкриття
свого творчого потенціалу, має адекватну самооцінку, здорова й щаслива. Вона відчуває себе «на своєму місці
у житті» й готова нести соціальну відповідальність за своє майбутнє та майбутнє своєї держави.
Матеріали і методи. Дана робота містить як результати теоретичного опрацювання наукових джерел, так і
формуючого експерименту в межах психологічного тренінгу самореалізаціїї особистості, що проводиться для
студентів II курсу спеціальності «Харчові технології» Національного університету харчових технологій.
Результати. Гуманістично орієнтовані вчені визнають людину найвищою цінністю для себе і для
суспільства. В їхній концепції людина визначається суб’єктом, автором і виконавцем свого життєвого проекту,
а метою життя є повне розгортання індивідуальних сил людини. Потреба в самоактуалізації та самовизначенні
реалізується самою людиною в її цілеспрямованій взаємодії з природним, соціальним і психологічним
оточенням.
Основоположник культурологічної теорії розвитку індивіда Л.С. Виготський та його послідовники
трактують проблеми психічного розвитку людей з позицій принципу «від соціального до індивідуального».
При цьому головну роль у спілкуванні вчені відводять мові. Ключова ідея цієї парадигми полягає в
наступному: будь-яка вища психічна функція з’являється в розвитку людини двічі, у двох планах – спочатку в
соціальному, потім психологічному, спочатку між людьми як категорія інтерпсихічна, потім всередині людини
як категорія інтрапсихічна. При такому підході самореалізація виступає як процес вростання в соціальне
оточення, детермінований «ззовні». Провідну роль у цьому, на їхню думку, відіграє міжособистісне
спілкування в процесі колективної діяльності.
Професійна самореалізація особистості на її життєвому шляху передбачає наступні етапи: 1) професійне
самовизначення (вибір різновиду та спрямованості діяльності); 2) становлення в обраній професії; 3)
професійний ріст і розвиток професійної компетентності. Необхідно відзначити, що людина періодично
уточнює, коригує хід своєї самореалізації, повертаючись до того чи іншого її етану. В Національному
університеті харчових технологій студентам було запропоновано взяти участь у психологічному тренінгу
«Основи самореалізація особистості» за власним вибором.
Мета цього тренінгу – оволодіння студентами сучасним досвідом самореалізації індивідуальних
здібностей та можливостей. Завданнями є: отримання студентами базових знань щодо процесу самореалізації,
його психологічних механізмів та практичних шляхів здійснення; розвиток мотивації самореалізації
особистості та психологічної компетентності у взаємодії з людьми; оволодіння психодіагностикою для
поглибленого самопізнання та банком ефективних психологічних методів і способів досягнення власних цілей
у навчанні та професійній діяльності. Компетенції студента по закінченні тренінгу з самореалізації: розуміння
особистості як найвищої цінності суспільства; пізнання та усвідомлення власного реального «Я» й своїх
перспектив досягти успіху в майбутньому житті; засвоєння практичного досвіду самореалізації індивідуальних
сил у навчанні та професійній діяльності; формування стилю позитивного спілкування з собою та іншими
людьми в діловому та особистому житті; навички застосування психодіагностичних методів щодо аналізу
конкретних ділових ситуацій і вибору психологічних засобів їх врегулювання та оптимізації з метою реалізації
свого потенціалу.
На першому етапі тренінгу відбувається взаємодія студента з його оточенням за допомогою комунікації, де
вербальна та невербальна мова є головними засобами реалізації діяльності особистості.
На другому етапі розвиваються адаптивні здібності студента до умов навчання та фахової діяльності. Ця
діяльність є вирішальною умовою виживання, виступає способом реалізації життєдіяльності, отже, продукує
нові форми взаємодії молодої людини з соціумом для підтримки самої можливості діяльності. Діяльність
набуває самопідлеглого характеру.
Третім рівнем у розвитку студента як суб’єкта самореалізації є його активність, спрямована на досягнення
мети. Результати тестування особистістно-професійних якостей студентів, участників тренінгу на 1-ому етапі
свідчать про розвиток адекватної самооцінки (69%), формування комунікативної культури (78%), мотивації
досягнень (57%), інтернального локус-контролю (81%), а також потреб у самовдосконаленні та
самореалізації(73%).
Висновки. Соціопсихологічний тренінг – це сучасна психолого-педагогічна технологія оволодіння
студентами сучасним досвідом професійної самореалізації. Тренінг «Основи самореалізації особистості» є
активним методом інтенсивного розвитку та мотивації особистості майбутнього фахівця.
Література.
1. Нікітіна І. В. Розвиток мотивації студентів. Практикум. [Електронний ресурс ]: навч. посіб. / І.В. Нікітіна.
– К.: НУХТ, 2017. – 326 с.
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40. Сучасні аспекти самостійної роботи студентів
Ганна Берсенева, Ірина Нікітіна
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Самостійна робота студента є головним критерієм сучасної вищої освіти. Необхідність правильної
організації самостійної роботи студентів вищого навчального закладу обумовлена покращенням якості
трудового і наукового потенціалу країни. Саме тому, правильний розвиток і мотивація сучасних студентів є
фундаментальним підґрунтям для процвітання держави в майбутньому.
Матеріали і методи. Методичну основу дослідження складають методи порівняння, узагальнення,
групування.
Результати. В сучасних реаліях інформація стала найбільш ліквідним з усіх існуючих ресурсів.
Починаючи з часів розповсюдження мережі Інтернет її стало настільки багато, що проаналізувати та відібрати
необхідні матеріали неможливо без спеціальних вмінь та навичок. На нашу думку, головною метою
педагогічної діяльності є розвиток цих навичок у студентів.
Основною метою формування самостійної роботи студентів є поліпшення професійної підготовки фахівців
вищої кваліфікації, формування дієвої системи фундаментальних і професійних знань, умінь і навичок, які
вони могли б вільно і самостійно застосовувати в практичній діяльності.
Таким чином, ми дбаємо про своє майбутнє розвиваючи навички самостійної роботи у фахівців
завтрашнього дня, конкурентоспроможних у світовому масштабі, які вміють творчо, оперативно вирішувати
нестандартні виробничі, наукові, навчальні завдання з максимально значимим ефектом, як для себе, так і в
цілому для суспільства.
В ході організації самостійної роботи студентів викладачем вирішуються наступні завдання:
- поглиблення і розширення їхніх професійних і соціально корисних навичок та знань;
- формування зацікавленості до процесу навчання;
- вчити студентів опановувати прийомами процесу пізнання;
- розвиток самостійності як ключового фактора успішної особистості;
- розвиток пізнавальних здібностей майбутніх фахівців.
Успішність самостійної роботи визначається рівнем підготовки студента. За своєю суттю самостійна
робота передбачає максимальну активність студентів у різних аспектах: організації розумової праці, пошуку
інформації, прагненні до самовдосконалення. Психологічні передумови розвитку самостійності студентів
полягають в їх успішному навчанні, позитивному ставленні до неї, зацікавленості і захопленості предметом,
розумінні того, що при правильній організації самостійної роботи вони отримують навички і досвід творчої
діяльності, необхідні для їнього майбутнього.
Організація самостійної роботи студентів під керівництвом викладача є одним з найбільш ефективних
напрямків в навчальному процесі, що розвиває самостійну творчу діяльність, виключно сильно стимулюючу
придбання і закріплення знань. Самостійна робота набуває особливої актуальності при вивченні спеціальних
дисциплін, оскільки стимулює студентів до роботи з необхідною літературою, виробляє навички прийняття
рішень. Виходячи з вище зазначеного, методичні рекомендації викладачам, щодо організації самостійної
роботи студентів, на нашу думку такі:
1. надавати збалансовані щодо докладних зусиль і витраченого часу самостійні завдання;
2. чергувати творчу роботу на заняттях із завданнями в позаурочний час;
3. звертати увагу студентів на корисні для виконання завдання літературні джерела;
4. давати випереджаючі завдання для самостійного вивчення фрагментів майбутніх тем занять;
5. давати студентам чіткі й і повні методичні рекомендації, що включають: мету завдання, умови
виконання, обсяг, терміни, зразок оформлення;
6. застосовувати позитивну мотивацію студентів та підкреслювати необхідність досвіду самостійної
роботи для їхньої майбутньої кар’єри;
7. здійснювати поточний контроль і облік успішності виконання самостійних завдань;
8. оцінювати, рецензувати роботи, узагальнювати рівень засвоєння навичок самостійної роботи.
Висновки. Провідна роль в навчальному процесі належить викладачеві. Він організовує самостійну
роботу студентів. Самостійна робота студентів поряд з аудиторною є ключовою формою навчального
процесу. Для її успішного виконання необхідні позитивна мотивація, планування і контроль з боку викладачів.
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41. Психолого-педагогічні особливості навчання студентів
Ірина Корольчук, Ірина Нікітіна
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Педагoгічна діяльність у ВНЗ має особливе сoціальне значення, oскільки
йдеться прo формування особистістно-професійного потенціалу особистості
майбутньoгo фахівця, від рівня підгoтoвленoсті якoгo значнoю мірoю залежить
екoнoмічний, пoлітичний, соціальний і культурний рoзвиток суспільства.
Матеріали і методи. Мета полягає у розкритті значення концепції поетапного
формування розумових дій для професійної підготовки спеціалістів вищими
навчальними закладами.
Результати. В основі концепції теорії поетапного формування розумових дій лежить
психологічне вчення про перетворення зовнішньої предметної діяльності на внутрішню
психічну діяльність. Формування розумових дій згідно з цією концепцією передбачає
такі етапи:
- попереднє ознайомлення з метою навчання та його умовами. Цей етап формує
мотивацію навчально-пізнавальної діяльності;
- складання схеми орієнтовної основи дій. На цьому етапі студенти пізнають
предмет навчання та послідовність виконання орієнтовних, виконавчих і контрольних
дій;
- формування матеріальної діяльності. На цьому етапі дії виконуються в
матеріальній або матеріалізованій формі, з конкретними предметами або за допомогою
певних модулів. Ці дії обіймають як орієнтовну й виконавчу, так і контрольну дії;
- етап зовнішньої мови. На цьому етапі дії узагальнюються завдяки їх повній
вербалізації усно або письмово. Дії реалізуються словесно, без опори на матеріальні
засоби, таким чином вони засвоюються в узагальненій, відірваній від конкретики формі;
- етап внутрішньої мови. Практичні дії супроводжуються проговорюванням подумки
і здійснюються узагальнено, але вони, поступово скорочуючись, автоматизуються;
- етап інтеріоризації дії. Дії виконуються подумки, тобто стають внутрішнім
розумовим процесом, максимально автоматизованим [4].
Отже, основна засада концепції полягає у тому, щоб оптимально й ефективно
управляти процесом навчання студентів з погляду функціонування їхньої психіки.
Висновки. Отже, під час навчання необхідно приділяти увагу психологопедагогічним основам навчання, формувати перш за все навчальну діяльність студентів,
системний, комплексний та діяльністний підходи щодо розвитку особистості.
Література.
1. Скаткін М. Наукові засади педагогічного процесу у вищий школі : навч. посіб. /
М.Скаткін. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с.
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42. Роль куратора академічної групи у вихованні студентів
Маргарита Лабжинська, Ірина Нікітіна
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Студенти є особливою суспільною категорією, свідомість яких ще не є
цілком визначеною, тому вони потребують та невпинно шукають для себе авторитетів
[1].
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження є куратор академічної групи та його
роль у вихованні студентів. Дослідження проводилися шляхом анкетування та
подальшої статистичної обробки результатів.
Результати. Кураторство є одним з головних стратегічних напрямків виховної
роботи у вищому навчальному закладі (ВНЗ). Він організовує систему відносин через
різноманітні види виховної діяльності академічної групи, створює умови для
індивідуального самовираження кожного студента і розвитку кожної особистості.
Робота кураторів націлена на вирішення одного з важливих завдань вищої школи –
сприяти становленню суспільної позиції, формуванню національної свідомості,
ціннісних орієнтацій та розвитку індивідуальних якостей, а також моральному
самовизначенню особистості студента як майбутнього фахівця [2]. Було встановлено, що
76,2 % респондентів серед I-VI курсів Національного університету харчових технологій
не задоволені своїми кураторами, 12,3 % вважають, що їм пощастило з куратором, 10,4
% думають, що могло бути і гірше, проте і краще також могло б бути, решта –
втримались від голосування. Серед основних причин нехтування кураторами своїх
обов’язків є тотальний брак часу у викладачів-кураторів, недостатня мотивація як з боку
кураторів, так і студентів, а також відсутність чіткої стратегії поведінки куратора у
порівнянні із кураторами академічних груп у ВНЗ інших держав [2]. Для вирішення
вищеперерахованих причин можна запропонувати перейняття досвіду іноземних колег,
вивчення тематичної літератури, знаходження спільної мови зі студентами шляхом
компромісу. Але слід пам’ятати, що кожний викладач є особистістю та
індивідуальністю, тому не може бути шаблонного алгоритму вирішення даного питання.
Мотивацією для кураторів може бути рейтинг кураторів університету, матеріальні
заохочення, грамоти, відзнаки тощо. Проте найдорожча і найкраща оцінка роботи
куратора – це визнання його своїми студентами. Якщо куратору вдалося отримати
прихильність студентів, якщо він користується повагою та довірою, то студенти будуть
звертатися до нього не лише зі своїми проблемами та питаннями, а і просто заходити у
гості, ділитися своїми переживаннями та перемогами. Також показником успішної
роботи куратора є висока успішність його студентів.
Висновки. Виховна ефективність досягається куратором за умови цілісного
педагогічного процесу з урахуванням психолого-педагогічних особливостей
переміщення із сфери зовнішніх впливів у сферу внутрішніх стимулів діяльності, коли
виховання на кожному етапі розвитку особистості студента переростає у його
самовиховання.
Література.
1. Caprice Lantz Psychology Student Employability Guide / C. Lantz // [Электронный
ресурс]. – Режим доступу:
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/employability_guide_0.pdf.
2. David G. Myers Social Psychology, 7th ed., 2007. – 794 p.
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43. Бар’єри професійно-педагогічного спілкування молодих викладачів вищого
навчального закладу
Ірина Медвідь, Ірина Нікітіна
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Професійно-педагогічне спілкування становить основу науково-педагогічної
діяльності викладача вищої школи. Всі основні форми організації навчального процесу
(лекція, семінарське заняття, іспит та ін.), виховна та науково-методична робота
пройняті цим складним соціально-психологічним явищем. Для забезпечення
повноцінної діалогічної взаємодії між суб’єктами педагогічного процесу важливо долати
бар’єри професійно-педагогічного спілкування.
Матеріали і методи. Метою роботи є аналіз бар’єрів, які виникають в процесі
професійно-педагогічного спілкування молодих викладачів вищого навчального закладу
зі студентами та уповільнюють процес їх професіоналізації. При підготовці матеріалу
використано теоретичний аналіз наукової літератури з педагогіки та психології вищої
школи. Виокремлення окремих бар’єрів проводилося на основі спостережень та бесід з
молодими викладачами.
Результати. Молоді викладачі стикаються з різними комунікативними бар’єрами.
Аналіз досліджень показує, що їх спілкуванню зі студентами найбільше заважають
бар’єр авторитету, бар’єр нерозуміння, а також інтелектуальний та емоційний бар’єри
[1]. Споконвічною проблемою переважної більшості молодих фахівців є їх вік. Відомо,
що соціальна оцінка людини суттєво залежить від її соціального статусу, який
визначається не тільки майстерністю викладача, а його посадою, науковим ступенем,
вченим званням, яких викладач досягає з віком. Причинами виникнення бар’єру
нерозуміння та інтелектуального бар’єру є недостатній рівень розвиненості умінь щодо
підготовки навчального матеріалу для подачі його студентській аудиторії та взаємодії з
нею, недостатня розвиненість культури мовлення, зокрема в контексті відповідності
літературним нормам, чіткості структури повідомлення, доступності, послідовності та
аргументованості викладу, оптимальності використовуваної термінології, виразності.
Емоційний бар’єр здебільшого з’являється з причин неприйняття відмінного від
власного емоційного стану студента та недостатньо розвинених механізмів
саморегуляції, за допомогою яких можна подолати емоційне збудження, пригнічення,
упередження тощо, досягти необхідного рівня витримки. З метою подолання бар’єрів
професійно-педагогічного спілкування необхідно розвивати комунікативну культуру.
Для її самовиховання можна дати молодим викладачам декілька порад: уникати при
спілкуванні докорів; не демонструвати свою перевагу; бути уважним до партнера по
спілкуванню; підкреслювати переваги співбесідника; розпитувати зацікавлено, але не
зухвало; говорити не більше й не менше того, що потрібно в цей момент спілкування.
Висновки. Для підвищення якості професійно-педагогічного спілкування молодих
викладачів вищих навчальних закладів виникає необхідність удосконалення
саморегуляції особистості, оволодіння педагогічною технікою, розвитку комунікативних
здібностей, умінь та навичок.
Література.
1. Джерджера К.В. Професійно-педагогічне спілкування як проблема
професіоналізації молодих викладачів вищих навчальних закладів [Текст]/ К.В.
Джерджера// Збірник наукових праць РДГУ. – 2013. – Вип.1 – C. 61-64.
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44. Педагогічна майстерність викладача вищої школи
Анатолій Михайлов, Ірина Нікітіна
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Педагогічна майстерність – це вищий рівень педагогічної діяльності.
Проблема її розвитку та розроблення напрямків підвищення є досить актуальною на
даний час.
Матеріали і методи. Дана робота міститиме результати теоретичного опрацювання
різних джерел.
Результати. У структурі педагогічних здібностей і відповідно педагогічній
діяльності виділяються наступні компоненти: конструктивні, організаторські і
комунікативні здібності та гностичний компонент. Педагогічне спілкування – це
безпосередня форма прояву комунікації у навчально-виховному процесі між педагогом
та вихованцями. Характер спілкування викладача зі студентом визначає основні стилі
його роботи – авторитарний, демократичний і ліберальний.
Основні критерії педагогічної майстерності викладачів:
- володіння змістом і дидактична його організація;
- організація і здійснення навчальної діяльності педагога;
- організація навчальної діяльності студентів;
- педагогічне стимулювання і мотивація навчальної діяльності студентів;
- структурно-композиційна побудова навчального заняттяю
Рекомендації молодим викладачам щодо підвищення педагогічної майстерності:
- самоосвіта – забезпечує безперервність і систематичність роботи з оволодіння
педагогічною майстерністю;
- оволодівати досягненнями науки перш за все в тій області, яка містить предмет, що
викладається;
- збагачувати систему фахових знань спеціальними і психолого-педагогічними
знаннями;
- вивчати та узагальнювати передовий педагогічний досвід;
- відвідувати заняття досвідчених професорів;
- кожні 5 років проходити курси підвищення кваліфікації;
- застосувати технічні та інформаційні засоби навчання;
- розвивати творчу діяльність, евристичний пошук.
Висновки. В роботі проведено аналіз способів підвищення педагогічної
майстерності молодих викладачів вищого навчального закладу та визначено напрямки її
розвитку та вдосконалення.
Література.
1. Левківський Б. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищіх
навчальних закладів: [проблема підготовки в Україні викладачів для вищіх навчальних
закладів; професійна майстерність, її актуальність] / Б. Левківський // Вища школа. –
2005. – № 3. – С. 55-58.
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45. Організація процесу навчання студентів певної модальності
Лілія Никитюк, Ірина Нікітіна
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Сучасна концепція освіти ставить перед педагогом необхідність формування
цілісного сприйняття інформації студентами з урахуванням їх модальності. Модальність
– це характеристика мультивідчуттів, які відображають реальність через один з
сенсорних каналів: візуальний, аудіальний і кінестетичний.
Матеріали та методи. Дана робота міститиме як результати теоретичного
опрацювання наукових джерел, так і емпіричну частину, що було проведено за
допомогою тестування, щодо визначення модальності аспірантів Національного
університету харчових технологій.
Результати. Сприйняття інформації відбувається трьома сенсорними системами
візуальним, аудіальним і кінестетичним. У кожної людини «працюють» всі три системи,
але, як правило, домінантною є лише одна або дві. Канали сприйняття, яким віддається
перевага, вважаються провідними, а інформація, яка надходить цими каналами,
розцінюється людиною як найдостовірніша. Візуальна система забезпечує сприйняття
через зорові образи: форму, колір, розміри предметів, руху тіла, міміку і зовнішній
вигляд співрозмовника. Кількість таких людей висока і становить 60-75 %. Менша
частина людей (у середньому 10%) орієнтована на сприйняття через аудіальну систему,
в основному мову (з її відтінками та інтонаціями), музику і звуки природи. Кінестетична
система базується на сприйнятті через тактильні, температурні, рухові, нюхові та
смакові відчуття тіла (їх може бути до 40%). Додатковим типом сенсорного сприйняття є
дискретний: використовує інформацію, отриману через інші канали і відображає
ступеневе засвоєння інформації через осмислення, та абстрактні знання. Відсоток таких
людей невисокий і становить до 5%. Проте умови навчання в сучасних закладах освіти
не розраховані на забезпечення успішної роботи всіх типів сенсорного сприйняття
суб’єктів пізнання, тому науковці пропонують розвивати сенсорні модальності. Для
цього викладачу варто представляти інформацію одночасно в декількох форматах з
урахуванням різних каналів сприйняття, що значно поліпшить цілісність сприйняття й
усвідомлення матеріалу, а відтак, і ефективність навчального процесу [1].
Для забезпечення реалізації цієї мети в освітньому процесі варто застосовувати
мультимодальні технології, які дають змогу представляти інформацію одночасно в
декількох форматах. Як приклад може слугувати використання мультимедійної
презентації. Схеми, рисунки, узагальнені таблиці подані у презентації є основним
джерелом інформації для візуала. Супровід поданої інформації роз’ясненнями,
підкріпленими зміною інтонації для акцентування уваги, найкраще сприйматимуться
аудіалами. Подання матеріалу з використанням на занять додаткових елементів
(дослідних установок, елементів машин/приладів) є необхідною умовою формування
уваги кінестетів.
Висновки. Таким чином, задіяння більшості сенсорних аналізаторів і поєднання
модальностей при організації навчання сприяє не лише цілісному сприйняттю,
осмисленню і засвоєнню навчального матеріалу, а й формуванню в студентів
мультимодального мислення, що дає змогу засвоїти матеріал більш повно та якісно.
Література.
1. Маслоу А.Г. Мотивация и личность [Электронный ресурс] / А.Г. Маслоу. – Режим
доступа: http://www.psylib.org.ua/books/masla01/index.htm
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46. Психолого-педагогічні засоби розвитку професійного мислення молодого
викладача
Олеся Палійчук, Ірина Нікітіна
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. У сучасних умовах важливим соціально-педагогічним завданням є
формування професійно спрямованого мислення фахівців, як істотної передумови для
подальшої успішної діяльності [1].
Матеріали і методи. У ході роботи було використано комплекс теоретичних
методів дослідження: вивчення й аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної
літератури з метою розгляду загальних теоретичних питань з проблеми дослідження
професійного мислення молодих викладачів.
Результати. Професійне мислення можна вважати поєднанням інтелектуального та
емоційно-чуттєвого компонентів у структурі особистості викладача, які обумовлюють
успішне проектування ним освітніх стратегій [1].
У психолого-педагогічній літературі відзначено, що процес формування
професійного мислення молодих викладачів є довготривалим і супроводжується
подоланням труднощів у професійній діяльності: критичне ставлення до відбору
навчальної інформації; відкриття до нових ідей та підходів; творче застосовування
різних методів і методик навчання; швидка орієнтація у виникаючих педагогічних
ситуаціях; здійснення пошуку оригінальних способів вирішення навчальних та
професійних завдань; прогнозування і передбачення можливих результатів власної
педагогічної діяльності [1, 2].
Сформованість професійного мислення у молодих викладачів включає аналітичні
та конструктивні процеси, що забезпечують осмислення та застосування теоретичних і
практичних знань у вирішенні конкретних навчальних та професійних завдань. Важливо
відмітити, що усвідомлення молодим викладачем призначення своєї діяльності та
відношення до неї пов’язане не тільки з предметом і мотивацією діяльності, але й із
способами її реалізації.
Найбільш характерним напрямом підвищення ефективності розвитку професійного
мислення молодого викладача є забезпечення таких умов, за яких викладач може
зайняти активну особистісну позицію та повною мірою розкритися як суб’єкт
педагогічної діяльності, тобто за умов реалізації індивідуальних здібностей суб’єктів
педагогічної взаємодії [3].
Висновки. Отже, розвиток професійного мислення забезпечує молодого викладача
знаннями та вміннями, які необхідні йому для успішного виконання професійних дій.
Література.
1. Вінтюк Ю.В. Концепція формування професійної компетентності майбутніх
психологів у ВНЗ // Молодий вчений. – 2017. – № 4 (44). – С. 351-355.
2. Безнос С.В. Особливості професійного мислення педагога // Педагогическое
мастерство преподавателя высшей школы. – 2016. – № 4. – С. 3-14.
3. Костюченко К. Формування професійного мислення майбутніх вчителів як
важливий компонент професійної діяльності педагога // Науковi записки. Серія:
Педагогічні науки. – 2013. – Т. 121, № 2. – С. 37-41.
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47. «Руська Правда» Павла Пестеля (філософський вимір)
Федір Абрамов, Валерій Павлов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. «Руська Правда» Павла Пестеля – програмний документ Південного
товариства декабристів, яке функціонувало в Україні, в тому числі на Київщині, з 1821
по 1825 рік. Це велика за обсягом і різнопланова за змістом робота, в якій проаналізовані
особливості тодішнього суспільства і держави та намічені шляхи їх кардинальної
трансформації. Із всіх відомих дослідникам статутів і програм декабристських об’єднань
означена праця є найбільш зрілою.
Матеріали і методи. При дослідженні теми використовувались методи порівняння,
історичної реконструкції, єдності історичного та логічного, герменевтичний метод.
Результати. Спектр питань, що розглядаються в «Руській Правді», надзвичайно
широкий. Тут знайшли відображення питання економічного, політичного, правового,
морального, релігійного та іншого характеру. Хоча робота не має вираженого
філософського спрямування, вона досить цікава саме у філософському плані.
Пов’язано це передусім з тим, що автор, сам того не підозрюючи, поставив в її центр
головну філософську проблему – відношення «людина – світ». Друга складова цього
відношення (світ) розглядається тут не як вся об’єктивна реальність, важливою
складовою якої виступає природа, а як суспільство і держава. Саме взаємозв’язок і
взаємодія людини, суспільства та держави є змістовним полем програми Південного
товариства. Неодноразово підкреслюючи цінність людського життя, П. Пестель все ж
вважав, що головна увага декабристів повинна бути звернена саме на суспільство і
державу. А у системі «суспільство – держава» ведучу роль віддавав державі. З одного
боку, це свідчить про нерозуміння декабристом вторинності держави стосовно соціуму,
а з другого – про наївне уявлення щодо можливості змінити тип і характер суспільних
відносин не «знизу», а «зверху», ламаючи спочатку надбудову, а вже потім базис
суспільства. На жаль, автор «Руської Правди» трактував державу і суспільство
метафізично. Останнє, в його уявленні, – це «з’єднання декількох людей для досягнення
якої-небудь мети». При цьому справедливо підкреслював значення розумно
організованого соціуму і справедливого державного устрою в житті індивідів та їх
різноманітних об’єднань. Осмислення П. Пестелем існуючих в різних сферах
індивідуального, колективного, суспільного і державного життя суперечностей
відбувалось в контексті вираженого особистісного ставлення декабриста до всього того,
про що він писав.
Висновки. Не лише можна, а й потрібно говорити про філософську цінність
«Руської Правди» П. Пестеля як фундаментальної теоретичної праці, в якій знайшли
осмислення різні боки буття Російської імперії першої четверті XIX ст. Праця має
власну філософську тональність і цікава в площині трактування специфіки взаємозв’язку
та взаємодії людини, суспільства і держави в конкретний історичний період.
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48. Проблема щастя в «Євдемовій етиці» Аристотеля
Антон Гирба, Валерій Павлов
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. «Євдемова етика» – одна з трьох праць Аристотеля, присвячених етичній
тематиці. Дві інші – «Велика» та «Нікомахова» етики. Якщо останні відомі російсько і
україномовним дослідникам досить давно, то «Євдемова етика» тривалий час була
доступна в грекомовному варіанті та в інших іноземних перекладах. Лише в 2005 р. її
опублікували повністю російською. Не випадково в середовищі фахівців ця робота
викликає підвищений інтерес.
Матеріали та методи. При дослідженні теми використовувались методи аналізу і
синтезу, абстрагування, порівняння, сходження від абстрактного до конкретного,
герменевтичний метод.
Результати. Точно так, як і з приводу двох інших аристотелівських етик, не існує
єдиної точки зору щодо причини такої назви даної праці. Фахівці вважають, що вона
отримала назву або від імені одного з учнів давньогрецького мислителя – Євдема
Родоського, або ж від імені його друга – Євдема Кіпрського.
В «Євдемовій етиці» розглядається широке коло питань. Одні мають безпосереднє
відношення до морального виміру стосунків між людьми. Інші такого відношення не
мають зовсім. Змістовним ядром роботи виступають роздуми Аристотеля про
взаємозв’язок і співвідношення трьох моральних цінностей – блага, щастя,
доброчесності. З точки зору логіки виклад матеріалу доцільно було розпочати з аналізу
поняття «благо». Але у філософа інша позиція. Висхідним моментом в його розмові про
мораль виступає феномен щастя. І це не випадково. Саме щастя було центральною
проблемою філософських дискусій в античності.
По Аристотелю, щастя – це стан людини, який можна описати, використовуючи
терміни «прекрасне», «приємне», «найкраще», «чудесне». В його основі лежить
комплекс причин, які мають об’єктивно-суб’єктивну природу. Не останнє місце серед
них займають навчання, вчинки різного характеру та спрямованості, везіння, внутрішнє
психологічне налаштування людини, випадок та ін. Філософ підкреслює, що хоча у
кожного індивіда своє розуміння щастя, його невід’ємною складовою є досягнення
суб’єктом поставлених цілей. Справжнє щастя можливе лише там, де індивід
піднімається над власними утилітарними потребами та інтересами і намагається бути
корисним іншим. Мислитель послідовно проводить думку, що обов’язково потрібно
розрізняти саме щастя і умови, що сприяють його ствердженню. Виділяє основні шляхи,
йдучи якими можна досягти цього бажаного стану. Важливу роль тут відіграють
доброчесність та активна розумова діяльність.
Висновки. Аристотель вважав, що щастя має діяльнісний характер. Воно не дається
людині просто так, ні за що. Його потрібно заслужити. Зробити це можна лише
здійснюючи конкретні вчинки. Щастя – одне із самих величних і найкращих благ.
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49. Вплив соціальних мереж на розумову діяльність людини
Лариса Саракун
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. В останні роки завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій соціальні мережі
набули великої популярності в усьому глобалізованому світі. З кожним днем все більше і більше користувачів
мережі Інтернет реєструються і починають свою активну діяльність у нових соцмережах, які надзвичайно
сильно впливають на розумову діяльність людини і призводять до серйозних відхилень у розвитку організму
та викликають різноманітні захворювання. Аналіз означеної проблеми дає можливість дізнатися про найбільш
ефективні методи уникнення негативного психологічного впливу соціальних мереж на свідомість, а також
дозволить захиститися від маніпуляції, що проводяться з їхньою допомогою.
Матеріали і методи. Відповідно до конкретних завдань на різних етапах дослідження використано такі
методологічні підходи й методи, як системно-структурний, кібернетичний, синергетичний, структурнофункціональний, порівняльно-історичний, аналогії, інтерпретації. Також використовуються системний і
полісистемний підходи.
Результати. Сучасне людство увійшло в процес формування єдиної глобальної цивілізації. Розвиток
техніки та інформаційних технологій призводять до переродження людини, яка стає придатком машини. Вже
не людина, а техніка визначає характер розвитку соціуму, зміст культури. Нового значення набуває мережа
Інтернет і все, що з нею пов’язано. Інтернет став основним генератором світових макротенденцій. Він сприяє
трансформації ціннісних орієнтирів людства та його соціальних структур і міцно увійшов у наше повсякденне
життя. Ми активно користуємося Інтернетом вдома, на роботі, з розвитком нових технологій Інтернет
перекочував у наші мобільні телефони та смартфони, що дало нам можливість практично весь час перебувати
on-line, використовуючи всі його досягнення в різних його проявах, зокрема, соціальні мережі. Вони набули
статусу невід’ємного атрибуту нашого життя: спілкування, пошук інформації та друзів, обмін новинами,
можливість слухати музику, дивитися відео й фотографії і всі ці можливості зосереджені на одному сайті!
Безперечно, соціальні мережі – велике технологічне досягнення, але разом з цим завжди існує ризик того, що
робота з соціальними мережами відіб’ється шкідливими наслідками на нашому психічному здоров’ї. Поперше, соціальні мережі володіють великим адиктивним потенціалом, тобто, значним ризиком виникнення
залежності, оскільки робота в соціальних мережах подразнює центри задоволення в мозку. Людина відчуває
приємні емоції, кожного разу, коли читає доброзичливий коментар під своєю фотографією, отримує «лайк»,
коли хтось залишає позитивний відгук і т. д. Бажання повторно отримати ці емоції змушує проводити все
більше і більше часу у віртуальному світі. По-друге, при частому спілкуванні в мережі у індивіда на
підсвідомому рівні, розвивається фобія спілкування з реальними людьми, стає складно заводити нових друзів,
він перестає спілкуватися зі своїми однолітками, і як наслідок усього цього, зовнішній світ його починає
сприймати як відлюдника. Тому спілкування в соціальних мережах є жалюгідною імітацією повноцінного
діалогу. Зокрема, брак спілкування може негативно впливати на роботу імунної системи, гормональний
дисбаланс, роботу артерій і процеси мислення, що в довгостроковій перспективі підвищує ризик появи таких
хвороб, як рак, серцево-судинні захворювання, депресія і недоумство. Завдяки соціальним мережам
зменшується розумова активність. Адже розумові процеси просто не розвиваються. Стає важко довго
утримувати увагу, наприклад, на читанні книги. Розум, слідуючи набутою звичкою, починає перескакувати з
одного предмета на інший. Виникають складнощі з тим, щоб послідовно міркувати, розмірковувати над однією
тезою: увага постійно «втікає». Особливо ця проблема гостро стоїть у контексті підростаючого покоління.
Дитяче мислення набагато «пластичніше» ніж доросле і тому легше може перейняти шкідливі стандарти
мислення, що формують соціальні мережі. Працюючи в режимі безперервного потоку інформації і зміною
емоційних вражень, мозок сильно стомлюється, організм відчуває стрес. Безглузду активність мозку не можна
назвати повноцінною інтелектуальної роботою. З-за того, що інформація надходить швидко і безперервно,
людина не встигаєте її осмислити, обдумати. Означені показники є достатньо серйозними, щоб замислитися
над проблемою залежності від соціальних мереж та від Інтернету загалом. Основними причинами такої
популярності соціальних мереж є легкість віртуального спілкування, можливість підвищити самооцінку, у
мережі кожен може бути тим, ким хоче, приховуючи власне «Я». Аби запобігти залежності від соціальних
мереж варто: підвищувати свою самооцінкуу реальності; менше часу приділяти віртуальному життю; більше
уваги приділяти своїм близьким людям та захопленням.
Висновки. Таким чином, визначити однозначно, позитивним чи негативним є вплив соціальних мереж
на людину практично неможливо. З одного боку, формується глобальна електронна спільнота, подолано
часову та просторову ізольованість окремих культур та народів, з другого боку, формується залежність від
соціальних мереж, якщо порушується міра користування соціальними мережами.
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50. Психологія сміху
Артур Михалевич, Наталія Чугаєва
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Сміх – вираз емоційного стану людини, що супроводжується цілою низкою
фізіологічних реакцій організму. Він передає не лише гарний настрій людини, а й
розповідає про її характер. Сміючись, ми повністю відкриваємо свою душу, з неї злітає
«маска». Кожна людина починає сміятися ще у тримісячному віці, це природна реакція
організму на радісні події.
Матеріали і методи. В процесі виконання роботи використовувався метод
узагальнення наукових та літературних джерел.
Результати. Письменник Гете вважав, що характер людини виявляється саме у
тому, з чого вона сміється. Педагоги та психологи проникають у внутрішній світ дитини
завдяки спостереженню, що для неї є смішним. Сміху відповідають почуття радості,
щастя, веселості. Але він може супроводжуватись й іншими почуттями. Сміх буває
веселий, сумний, нахабний, злий, саркастичний, нервовий, тваринний.
А ще у психології виділяють сміх огиди, здивування, гніву, задоволення, провини,
небезпеки, страждання. За дослідженнями багатьох психологів, гучний сміх – ознака
міцного здоров’я, відкритої душі. Беззвучний сміх – ознака самотності. Неголосний сміх
– свідчить про спокійність та поміркованість натури. Шиплячий сміх – ознака гніву,
заздрості. Грубий сміх – притаманний владним людям із грубими рисами характеру.
Якщо людина морщить ніс при сміху, означає, що вона досить вибаглива і може
створювати певні труднощі при спілкуванні. Звичка закидати голову під час сміху
належить людям, які здатні до несподіваних вчинків. Якщо людина при сміху прикриває
рот рукою, то вона невпевнена у власних силах, іноді закрита в собі. Людина, що
доторкається мізинцем до губ під час сміху, має лідерські задатки, обожнює знаходитися
в центрі уваги. А якщо людина не має певних особливостей під час сміху, це означає, що
вона є індивідуалістом, який має власні погляди на життя та нехтує думкою оточуючих.
Доведено, що сміх продовжує життя. Він є тренажером для нашого організму саме через
те, що під час сміху працює 80 м’язів. Цей процес є загальнозміцнюючим для імунітету
людини. Завдяки цьому зростає опірність до інфекційних захворювань. Під час сміху
виробляється гормон радості, що дозволяє краще перенести стреси та нервові зриви.
Висновки. Філософія та психологія сміху ще недостатньо вивчені у науковій
літературі. Але з існуючих джерел відомо, що в різні часи люди сміялися над
різноманітними явищами. А взагалі, сміх лікує нас! Як казав відомий письменник Антон
Павлович Чехов: «всі хвороби від нервів» і з цим ми не можемо не погодитися. З
кожним роком збільшується кількість хворих людей. Чим більше ми нервуємо, тим
більше хвороб у нас з’являється. А сміх допомагає людині краще долати життєві
труднощі! Як кажуть в народі: «Сміємося, отже, не здаємося!». Отож, вдивляємося,
вслухаємось і … усміхнемося!
Література.
1. Смійтеся на здоров’я! // Сільські вісті від 14 червня 2016 р. - №56 (19388).
2. Інтернет ресурс “Вікіпедія”. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сміх
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51. Професійні прийоми інтерпретації невербальної поведінки особистості
в управлінні персоналом
Артем Мурай, Наталія Чугаєва
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Вміння аналізувати прояви невербальної поведінки, вчасно та коректно
сприймати усі отримані дані – важлива складова успішної діяльності HR-менеджера.
Комунікація – це не лише слова, це жести, тон голосу, постава та рухи усього тіла.
Матеріали і методи. Зовнішні прояви такі, як зміна пози та інтонації, почервоніння,
виділення поту часто бувають більш інформативні, ніж слова, адже невербальна
поведінка відбувається мимовільно, через що її майже неможливо сфальсифікувати.
Саме тому при управлінні персоналом слід звертати увагу на невербальні прояви. Це
забезпечує краще розуміння своїх працівників, допомагає уникати конфліктних
ситуацій, вчить прогнозувати найвірогіднішу поведінку тощо. Вивченням даного
питання займалися А. Піз, Е.Хол, В. Райх, Ч. Дарвін та І. Сеченов, саме вони стали
основоположниками прийомів інтерпретації особистості. У роботі застосовано методи
аналізу, синтезу, зіставні та порівняльні, також узагальнення літературних джерел.
Результати. Завдяки своєрідним методикам і прийомам, які застосовуються при
спостереженні за проявами невербальної поведінки, можна виявити реальну мету та
потреби людини у професійному спілкуванні. За невербальними ознаками можна
оцінити також достовірність слів, які промовляє співрозмовник, визначити темперамент
людини, емоційний стан, рівень самооцінки, комунікативну компетентність, особистісні
якості. Фахівці HR-менеджменту аналізують ступінь прихильності до співрозмовника та
його слів, домінуючий чи не домінуючий тип особистості, бажання спілкуватися. Інколи
невербальна та вербальна поведінка доповнюють одне одного або повністю протилежні.
Наприклад, вербальні дії в основному повністю підконтрольні, а невербальні –
спонтанні, мимовільні та неусвідомлені.
Правильність інтерпретації невербальної поведінки дуже залежить від уважності і
спостережливості управлінця. Через величезну кількість мимовільних рухів, їх досить
складно розпізнавати, вірно трактувати та аналізувати. Тому теоретиками та практиками
психології була винайдена низка прийомів, які допомагають підлаштуватися під людину
при спілкуванні і розмовляти з нею «однією мовою» в залежності від типу її сприйняття
– аудіального, візуального, кінестетичного. Оскільки довільних рухів менше, ніж
мимовільних, вкрай важко розробити чіткий опис відповідності емоційного стану
людини та її слів. Тому узагальнено лише основні прояви емоцій, такі як страх, радість,
увага, збентеженість.
Висновки. Отже, управлінцям персоналом слід використовувати професійні
прийоми інтерпретації невербальної поведінки при спілкуванні з працівниками,
співбесідах, ділових зустрічах, з метою кращого розуміння та визначення особливостей
темпераменту, стресостійкості та емоційної стабільності.
Література.
1. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навчальний посібник. Видання
друге, перероблене й доповнене / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К.:
«Кондор», 2006. – 308 с.
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52. Психологічні методи в маркетингу
Дар’я Нечипоренко, Наталія Чугаєва
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Сьогодні реклама втручається в усі сфери нашого життя, впливає на наші рішення.
Мета реклами – спонукати людей купити товар, тому в її основі лежить психологічний вплив на
споживача. Психологія вивчає вплив реклами на психіку людини, сприйняття рекламного
матеріалу, особливості поведінки споживача і її зміни під впливом реклами. Небагато хто знає, до
яких саме хитрощів вдаються рекламодавці, щоб перегнати конкурентів. Тому сьогодні, щоб
успішно продати товар або послугу, потрібно бути тонким психологом.
Матеріали і методи. Метод аналізу, синтезу й узагальнення.
Результати. Ідеї є популярними, коли вони поширені серед населення. Усе починається з
декількох осіб, фірм, і розповсюджується, неначе вірус. Одним із головних чинників, який сприяє
популярності продукту є якість даного товару. Наприклад, тонкі екрани стали модними, бо вони
зручніші – більші за розмірами та менші за вагою. Доступна ціна – ще один чинник популярності
товарів. Тобто, якщо два схожих товари конкурують, зазвичай перевагу бере дешевший. Реклама
також грає свою роль, адже покупці вимагають інформацію про товар, який вони хочуть придбати.
Звичайно, якість, ціна і реклама підвищують популярність продуктів, але це не основні принципи.
Проаналізувавши сотні прикладів вірусних товарів та інформації, досвідчені маркетологи
сформували шість принципів заразливості. Перший принцип має назву – соціальна валюта. Він
базується на думці, що знання про хороші товари створюють нам імідж непересічного фахівця.
Тобто, потрібно сформувати особливу характеристику, знання якої дасть змогу людям почувати
себе причетним до вузьких кіл. Другий принцип – тригери, це стимули, які спонукають індивіда
згадувати про пов’язані об’єкти. Психологія даного принципу: маркетолог повинен підносити
ідею або товар з асоціацією з навколишнім середовищем і створювати нові тригери, пов’язуючи
речі з явищами навколо нас. Він базується на вислові: «що в голові, те й на язику». Третій принцип
– емоція. Люди зазвичай прагнуть ділитися тим, що їх бентежить. Тому, щоб споживач запам’ятав,
потрібно пробудити у нього правильні переживання. Четвертий принцип – суспільство. Він
базується на психології імітації та на вислові: «Мавпа бачить – мавпа робить» і показує
психологічну схильність людей до наслідування. Тому варто створювати продукт, що
рекламуватиме себе сам і формуватиме поведінку, яка не зникне при умові, якщо людина придбає
той чи інший товар. П’ятий принцип – практична цінність. Маркетологу варто розуміти, що
робить товар або пропозицію привабливою і наголосити на даних цінностях. Він повинен володіти
знаннями з психології, щоб сформувати схему, за якою люди невимушено почнуть передавати
інформацію іншим. Адже варто також пам’ятати, що важко розповісти про те, чого ми не бачили
на власні очі. Фахівці вже давно зрозуміли, що обмеження кількості наполовину підвищує
продажі. Шостий принцип – історії. Через те, що люди не лише діляться інформацією, а люблять
розповідати, маркетолог, який володіє знаннями з психології, повинен вміти загорнути продукт в
історію, яку хочеться розповісти.
Висновки. Отже, можна сформувати ідеальну схему заразливості товару, яка базується на
психології маркетингу: товар має соціальну валюту й обладнаний тригером, він емоційний,
суспільний, має практичну цінність і цікаву історію.
Література.
1. Бергер, Й. Заразливий: психологія вірусного маркетингу / Й. Бергер. – пер. з англ. О.
Замойської. – К.: Наш формат, 2017. – 200 с.
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53. Психологія самоконтролю емоцій студента
Ємілія Омельченко, Наталія Чугаєва
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. У процесі навчання в університеті, студент піддається великій кількості
емоцій. На жаль, вони заважають концентрації уваги та лише розсіюють її. Через це
іноді виникають не складені іспити, надірвана нервова система тощо.
Матеріали та методи. У процесі написання тез було використано емпіричний
метод, порівняння та аналіз. Були проведені бесіди з представниками духовенства та
психології.
Результати. Контролювати себе – найважче завдання, тим більше для студента.
Відчай та розпач, як завжди, приходять у найгірший момент. Саме в таких випадках
важливо розуміти що життя йде лише в гору. Кожна сходинка вчорашнього дня
вимальовується не просто часом. Потрібен стійкий фундамент. Кожен його виготовлює з
різних матеріалів. Якщо у пориві злості, якийсь студент перемішає розідрані листки,
табак та міцний градус, такий фундамент доволі слабкий. Інший використає роздуми,
прогулянки або навіть й молитву. Потрібно вибрати для себе правильну суміш, саме на
ній і вистоять усі наступні події. Для студента важким періодом є сесія. Як студентка
першого курсу, котра склала у своєму житті лише одну сесію, я зробила деякі висновки:
ні в якому разі не потрібно зводити все до однієї події, яка викликає переживання.
Стреси та думки негативного характеру можуть призвести до поганих наслідків. Тому
потрібно думати лише позитивно, для цього існує декілька етапів сприйняття. Для
початку потрібно усвідомити, що усі ми народилися чистими дітьми з чистими
помислами, саме такий стан є істинним. З часом у наших головах поселилися негативні
емоції, комплекси, страхи, негативні думки. Як тільки роздуми пішли у від’ємному
напрямку, це підживлює та лише впливає на розвиток негативних емоцій. Надалі
потрібно прийняти той факт, що всі позитивні думки та рішення – правильні рішення. І
на останок, потрібно навчитися давати правильний «тембр» для усього дня. З якими
думками зробили перший крок під сьогоднішнім сонцем, з такими й зустрінете
всеосяжну ніч.
Висновки. Керування емоціями забирає багато зусиль, та важливо їх правильно
оцінити і знайти вірне рішення для їх застосування.
Література.
1. Макгонігал К. Сила волі. Шлях до влади над собою / Келлі Макгонігал. – К.: Наш
Формат, 2017. – 264 с.
2. Melnick, Sharon Success Under Stress: Powerful Tools for Staying Calm, Confident,
and Productive When the Pressure's On / Sharon Melnick. – New York: Amacom, 2013. – 250
p.
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54. Роль психодіагностики в управлінні персоналом
Марія Черевко, Наталія Чугаєва
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Все частіше керівники та управлінці звертаються до професійної
психодіагностики. Вона допомагає уникати наслідків психологічного перенавантаження
організму, морального знесилення, конфліктів і всього негативного, що дуже впливає на
працездатність персоналу.
Матеріали і методи. Психодіагностика дуже полегшила життя HR- менеджерам.
Раніше, щоб виявити у новому співробітнику певні особистісні якості, треба було
достатній час за ним спостерігати, щоб зрозуміти, до якого виду роботи він схильний і
що виходить у нього краще за всіх. Сьогодні ж подібні процедури спрощує проведення
різних тестових вправ та методик психодіагностики. Це значно економить час і спрощує
роботу управлінця. У дослідженні були використані загальнонаукові і спеціальні
методи. Зокрема, теоретичні методи – операції (аналіз, синтез, узагальнення відповідної
літератури).
Результати. Бізнесмени та керівники, які застосовують методики психодіагностики
отримують важливу психологічну інформацію про своїх співробітників: комунікативні
здібності, інтелект, увагу, пам'ять, креативність, темперамент тощо. Саме
психодіагностика вчить дотримуватися двох головних принципів при будь-якому
дослідженні поведінки людини: неприривності і комплексності діагностики. Тобто
дослідження слід проводити у всіх сферах діяльності людини на робочому місці: під час
роботи, під час спілкування з колективом, досліджувати їхні взаємовідносини, ставлення
до керівника, позицію, яку робітник хоче займати і чи взагалі підходить він даній
спеціальності. При цьому такого роду заняття слід проводити не одноразово, а на всіх
етапах росту та становлення людини на даній професії чи посаді, адже такі зміни
безпосередньо впливають на формування характеру, тобто і підходи в такому разі з
часом мають відрізнятися. Будь-яке психологічне втручання може як допомогти, так і
нашкодити. А щоб воно було ефективним слід навчатися цьому, для цього і створена
психодіагностика. Вона показує не тільки, що робити, а й як правильно: які умови
створювати при спілкуванні, як задавати питання, яким тоном, з якими жестами та
мімікою, як заохотити давати на них щирі відповіді, і врешті решт, як оцінювати
результати. Вона вчить управлінця розуміти, що отриманий результат – це не вирок, а
привід до міркувань щодо робіт, які мають бути проведені з колективом. Можна
стверджувати, що психодіагностика напряму пов’язана з розвитком і розширенням
виробничих можливостей компанії, адже вони залежать від ефективної роботи
персоналу та від правильного керівництва управлінця.
Висновки. Психодіагностика вчить ефективно керувати і добиватися успіху.
Література.
1. Комінко С. Б. Кращі методи психодіагностики / С.Б. Комінко, Г.В. Кучер. – Т.:
Карт-бланш, 2005. − 406 с.
2. Терлецька Л.Г. Основи психодіагностики. Навчальний посібник / Л. Г. Терлецька.
– К.: Главник, 2006. – 144 с.
3. Морозов С.М. Психометричний контроль та конструювання психодіагностичних
тестів: Навчальний посібник для студентів факультету соціології та психології / С. М.
Морозов. − К.: Ред.-вид. центр «Київ. ун-т», 1997. − 94 с.
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1.Determination of Vitamin C in Different Stages of Fruit Growing
Lidiya Demydovych, Bogdana Kuksa
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Vitamin C, the L-enantiomer of ascorbic acid, is a water-soluble vitamin
used by the body for several purposes. Most animals can synthesize their own vitamin C, but
some animals, including primates, guinea pigs, and humans, cannot. The amount of Vitamin C
in fruit depends on the precise variety of the fruit, the soil and climate in which it grew, and the
length of time since it was picked. As a participant in hydroxylation, vitamin C is needed for
the production of collagen in the connective tissue. Some tissues have a greater percentage of
collagen, including: skin, mucous membranes, teeth, bones. Vitamin C is also required for
synthesis of dopamine, noradrenaline and adrenaline in the nervous system or in the adrenal
glands. It is a strong antioxidant.
Materials and research. Though the literature is replete with the different types of
methods for the analysis of diversified products, efforts continue in the search of better
methods. Such attempts to quantify ascorbic acid in these samples have resulted in a large
number of methods: titrimetry, voltammetry, fluorometry, potentiometry, kinetic-based
chemiluminiscence (CL), flow injection analyses, biosensors and chromatography with
spectrometer detector. The aim of the present paper consist in determination of ascorbic acid
concentration changes occurred along vegetation period in sour cherry - Prunus cerasus, apricot
– Prunus armeniac and apple – Malus pumila. Experimental.
The titrimetric method.For determination of ascorbic acid we used titrimetric method with
potassium brommatbromide solution in the acid medium. This method was optimized by the
laboratory conditions. Ascorbic acid, C6H8O6 is cleanly oxidized to dehydroascorbic acid by
bromine. An unmeasured excess of potassium bromide is added to an acidified solution of the
sample. The solution is titrated with standard potassium bromate to the first permanent
appearance of excess bromine: this excess is then determined iodometrically with standard
sodium thiosulfate. The entire titration must be performed without delay to prevent airoxidation of the ascorbic acid.
The reagents used have been: Na2S2O3 0,5N, KBrO3-KBr 0,05N, K2Cr2O7 0,5N, H2SO4
1N, H2SO4 1:2, KI, starch indicator 1%. All reagents were of analytical-reagent grade and all
solutions were prepared using distilled-deionized water.
Sample preparation. The biological samples consisted in apple, apricot and sour cherry
harvested in May- August 2004.To observe source of Vitamin C in these fruits and how easy
it’s losing once with the time and during the vegetation period, it has determined Vitamin C
concentration from: tails,leaves, green fruits, respectively from fresh fruits.The fruits were
weighed, crushed, dissolved in water and transferred into a 100mL volumetric flask. After that,
was filtered and for analysis we take a portion of this filtrate.
Conclusion. The results obtained by the proposed procedures show that the method can be
used for determination of Vitamin C in vegetable samples. The method has been used for
ascorbic acid determination on different type of fruits: green fruits, leaves fruit trees and fruits
and also it have been used to show the distribution of this vitamin in different stages of fruits
growing.
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2. Development of Enotourism
Vladyslav Burskyi, Bogdana Kuksa
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Enotourism, Wine tourism or Vinitourism means organizing travel around
the appreciation of, tasting of, and purchase of wine. It is a kind of tourism highly developed in
many regions around the world. Enotourism is a great way to learn about the people, culture,
heritage, and customs of an area. Some of the famous wine producing regions of the world
have been producing wine for centuries or even millennia, and the production and consumption
of wine is deeply ingrained in the local culture.
Materials and research Wine tourism attracts a niche market of travelers willing to
journey outside their destination city and discover the source of the region’s signature wines.
Statistical research shows this group consists of mostly of affluent males between 35-55 years
old. The main goal of it is to taste wine and explore the areas where it is produced. Many travel
packages often involve the relaxing part or enjoying historical sights, but the difference is the
active part wineries are taking in it, showing the visitors where and how their favorite drink is
produced.
Enotourism includes tasting, consumption and purchase of wine, often where it is
produced. A visit involves a tour to the site where the wine is produced, with an explanation of
the history of the winery and the production process. Visitors have the chance to taste the wine,
sometimes with full meals to pair them, and have the chance to buy some bottles that they can
take home with them.
There have been several approaches and methodologies used to attempt to profile the wine
tourist. Treloar identified that there were several similarities in previous studies and that the
winery visitor was ‘predominately female, generally a university or higher educated and with a
slightly higher than average income … usually domestic or interstate traveller who has some
experience with wine or wine education’. Similar characteristics were also identified in
Australianbased research by Charters and Ali-Knight and O’Neill and Palmer, by Brown and
Getz8 in America, and by Kolyesnikova et al9 in Canada. In British Columbia and South
Africa similar findings were reported. Conversely, in some countries, such as Spain and Italy,
the average wine tourist is a young male and in Greece he is mainly a middle-aged male.
Alebaki and Lakovidou observed that a majority of wine research comes primarily from
Australia and New Zealand and also from Canada and the US, which all happen to be new
world wine-producing countries.As a result, this method of research regarding the profile of the
wine tourist may not be applicable to all markets since profiles of the new and old wineproducing areas are distinctly different.
Conclusion. There is no doubt that enotourism will continue to grow, and the wine regions
will have to deal with the increasing crowds, meaning that the initial infrastructure has to be in
place or tourists will begin facing rises in tasting room fees, as it’s happening in the Napa
Valley in California. The potential is tremendous but the producers will need to be careful
because the rise in prices could lead the tourists to fly away and turn off the interest in
enotourism.
References
1. Treloar P. Wine tourism and the generation Y market: any possibilities?- 2004, 256 p.
S. Charters J. Wine Tourism – Thirst for Knowledge?, International Journal of Wine
Marketing, Vol. 12, No. 3. - 2000, P. 70–80.
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3. Eco-tourism as a Form of Tourism
Andriy Khomynych, Bogdana Kuksa
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Eco-tourism is a form of tourism that involves visiting natural areas in the
remote wilderness or rural environments, According to the definition and principles of
ecotourism established by The International Ecotourism Society (TIES) in 1990, ecotourism is
“Responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the wellbeing of local people.” Eco-tourism plays an important role in the shaping of national
economy.
Materials and research. Eco-tourism is a form of tourism involving visiting fragile,
pristine, and relatively undisturbed natural areas intended as a low-impact and often small scale
alternative to standard commercial (mass) tourism. Its purpose may be to educate the traveler,
to provide funds for ecological conservation, to directly benefit the economic development and
political empowerment of local communities.
The continuous degradation of such ecosystems and the loss of services supplied by them
have evoked the need of sustainable development of tourism centric places all over the world.
According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO), sustainability
principles refer to the environmental, socio-economic and socio-cultural aspects of tourism
development along with creating suitable balance between these three dimensions.
The concept of sustainable tourism has given birth to a quite popular and acceptable term
‘ecotourism’, which indicates the responsible travel to natural areas that conserves the
environment and improves well-being of local inhabitants.
World Tourism Organization has defined eco-tourism as “tourism that involves travelling
to relatively undisturbed natural areas with specified object of studying, admiring and enjoying
the scenery and its wild plants and animals, as well as any existing cultural aspects(both of past
and present) found in these areas”.
The Eco-tourism Society (TES) defined Ecotourism as “responsible travel to natural areas
that conserves the environment and sustains the well-being of local people”. Its main aims are
ecological and socio-cultural integrity, responsibility and sustainability. Eco-tourism has
developed from the traditional nature tourism and sustainable development concepts and it has
experienced probably the fastest growth of all sub-sectors in the tourism industry.
In 2013, the UNWTO has given the node to adopt the resolution which recognized
ecotourism as a key to fight against poverty, the protection of the environment and the
promotion of sustainable development under the title ‘Promotion of ecotourism for poverty
eradication and environment protection’. The recognition of ecotourism in creating
opportunities for the conservation, protection and sustainable use of biodiversity and of natural
areas by encouraging local and indigenous communities is a known fact, at present, which is
supported widely. This fact encourages Member States to promote investment in ecotourism, in
accordance with their national legislation, including creating small and medium-sized
enterprises and cooperatives such as microcredit initiatives for the poor, local and indigenous
communities, in areas of ecotourism potential and rural areas.
Eco-tourism is sustainable, site specific, people friendly Wildlife Tourism approach where
indigenous people’s participation is ensured, both at planning and implementation levels. In
other words Ecotourism is tourism of the people, for the people and by the people.
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4. Development of Domestic Tourism in Ukraine
Yevhen Slavych, Bogdana Kuksa
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Nowadays, Ukraine is a developing European country with high domestic
and international tourists turnover. Domestic tourism in Ukraine is a leading sector with more
than 80% of domestic travelers. Ukraine has a large number of tourism assets and facilities that
give a great advantages and opportunities in the market. Today, Ukraine owns over 3500
institutions of rehabilitation and recreation, nearly 1700 hotels, motels, campgrounds. There
are over 3000 hospitality enterprises for tourists and tourism related activities; therefore there
is a stable demand growth on national tourism product in Ukraine.
Materials and research . Ukraine has a favorable geographical and geopolitical location,
unique natural and climatic resources, historical and cultural heritage. Ukraine's territory
expanded to numerous mineral water spas and medicinal mud of all types. Hydro resources are
widely and effectively used in different regions of Ukraine. The existence of diverse 40 natural
resources helped to create over 3.5 thousands multifunctional health institutions in Ukraine.
Construction of ski slopes, cable cars, sports and recreation complexes are recently so popular
in Ukraine. Especially Carpathian Mountains is the main region of Ukraine which has all
opportunities for winter tourism. Nowadays in Zakarpattya region which is located in the west
part of Ukraine has over 57 ski trails resorts. Zakarpattya is considered to be one of the 5 major
tourism and investment attractions in Ukraine. Ukraine is located at the crossroads between
Europe and Asia. Major railways, highways, ports of the Black and the Azov seas, and air
network are capable to provide intensive multilateral cooperation with many countries.
Presented strategies mainly were determined for domestic and international tourism
development till 2017: state enhancement of domestic and international tourism; phased
privatization of tourism objects and its infrastructure; new constructions and upgrading of
existing tourist facilities; financing and restoration of architectural and cultural sightseeing;
green tourism development; health, sport, environmental and adventure tourism development;
Ukrainian tourism product promotion in the international market; strong marketing programs
development; efficient use of natural, historical and cultural resources tourism infrastructure
development; promotional programs development; law and regulation development
Conclusion.
Major tourism experts indicated that economical and political instability and lack of policy
and planning are the major problems in national tourism industry. Therefore, it was agreed that
these obstacles must be the main priorities for the state to resolve in order to gain sustainable
tourism development in the country. Strategies which were defined by the respondents were
based on public and private sector contribution. Majority of the experts supported development
of new tourism laws and regulations.
References:
1. DjachenkoL. Tourism Business and Economy. Kiev: Sage Publications. - 2007, P. 1142.
2. Hall C. Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. Harlow: Pearson
Education Ltd. - 2000, P. 298-317.
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5. The Harmful Effects and Benefits of Coca-Cola
Anastasiya Bilym, Bogdana Kuksa
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Coca-Cola is a popular drink all over the world. It is so popular that
consumers of this sweetness can be found in any city. Every day millions of people buy it
and drink it on the planet. Both adults and children like to drink black sweet soda. Although
everyone knows perfectly well that this drink is quite harmful for the human body.
Everyone knows, but everyone consume. But how much it negatively affects health and
whether it has any benefit, very few people are interested. So try to understand the harmful
effects and benefits of Coca-Cola.
Materials and research. Scientists led by George Bray, a professor at the Pennington
Biomedical Research Center in the United States, found that daily consumption of a liter of
sweet soda for six months increases the risk of metabolic syndrome (a metabolic disorder in
which fat is deposited on the stomach and increases probability of developing
cardiovascular diseases and diabetes) and steatosis of the liver (fatty hepatosis,
accumulation of fat in the liver cells).In this case, according to the American Society for the
Study of Obesity (Obesity Society), how much use of cola will affect your waistline
depends on genetic factors. But do not despair, the effect is reversible: the rejection of these
drinks leads to a reduction in weight. But notwithstanding, in a series of studies, this
problem has not been studied to the end, therefore, we consider it necessary to consider the
pros and cons of drinking Coca cola.
Since the harmful and harmful qualities of coca cola are much larger, let's start with
them. All the negatives that only have this beverage, directly depends on the various
additives that are part of it. There are a lot of them: caffeine, magnesium, sodium,
phosphorus, potassium, sugar, dyes and flavors. The presence of caffeine has its advantages
and disadvantages. It is harmful that the work and the load on the heart considerably
increase, as well as the arterial pressure increases. Therefore, people who have problems
with the heart about a coca-wheel is not worth the dream. The presence of cola in the acid
has a detrimental effect on the work of the stomach and digestive system .If a person has
problems with the work of the gastrointestinal tract, as well as an ulcer or gastritis, then
black soda will only aggravate the situation. The presence of the same phosphoric acid also
affects many other organs. Due to the fact that this acid promotes the removal of calcium
from the body, the nails are greatly affected - they become brittle, bones - they become
fragile, hair - lose strength and elasticity, teeth - suffer enamel, general condition and
appearance. It also affects the liver, kidneys and stomach - its walls are destroyed, which in
the future is threatened with serious illnesses requiring intensive treatment and strictest
diets. In this case, the list of negative characteristics does not end there at all. Coca Cola is
harmful because it interferes with normal blood coagulation and also enhances the
appearance of acne rashes, freckles and acne. Sugar and Coca-Cola The essence of the cola
is also the presence of sugar in it. Many studies have shown that in one glass of cola there
are at least seven tablespoons of sugar, which is very harmful to any human body. And if
the label indicates that sugar is not available, then it is replaced by even more harmful
substances. They are marked with the letter E.
Conclusion. Since there are many studies and experiments on black soda. Some are
only confirmed, and others are refuted. But as for your health, you definitely can not abuse
this drink. Of course, no one forbids drinking Coca-Cola, but do not forget about its
harmful effects on the human body.
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6. Wine Manufacturing Process

Julia Onishchuk , Bohdana Kuksa
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Introduction. There are five basic stages or steps to making wine: harvesting,
crushing and pressing, fermentation, clarification, and then aging and bottling.
Materials and research. Harvesting or picking is certainly the first step in the actual
wine making process. Without fruit there would be no wine, and no fruit other than grapes
can produce annually a reliable amount of sugar to yield sufficient alcohol to preserve the
resulting beverage. Harvesting can be done mechanically or by hand. Once the grapes
arrive at the winery, reputable winemakers will sort the grape bunches, culling out rotten or
under ripe fruit before crushing.
Crushing the whole clusters of fresh ripe grapes is traditionally the next step in the
wine making process. Today, mechanical crushers perform the time-honored tradition of
stomping or trodding the grapes into what is commonly referred to as must
Up until crushing and pressing the steps for making white wine and red wine are
essentially the same. However, if a winemaker is to make white wine, he or she will quickly
press the must after crushing in order to separate the juice from the skins, seeds, and solids.
By doing so unwanted color (which comes from the skin of the grape, not the juice) and
tannins cannot leach into the white wine. Essentially, white wine is allowed very little skin
contact, while red wine is left in contact with its skins to garner color, flavor, and additional
tannins during fermentation, which of course is the next step.
Fermentation is indeed the magic at play in the making of wine. If left to its own
devices must or juice will begin fermenting naturally within 6-12 hours with the aid of wild
yeasts in the air. In very clean, well-established wineries and vineyards this natural
fermentation is a welcome phenomena. However, for a variety of reasons, many
winemakers prefer to intervene at this stage by inoculating the natural must. Fermentation
can require anywhere from ten days to a month or more.
Once fermentation is completed, the clarification process begins. Winemakers have
the option of racking or siphoning their wines from one tank or barrel to the next in the
hope of leaving the precipitates and solids called pomace in the bottom of the fermenting
tank. Filtering and fining may also be done at this stage. Filtration can be done with
everything from a course filter that catches only large solids to a sterile filter pad that strips
wine of all life. Fining occurs when substances are added to a wine to clarify them. Often,
winemakers will add egg whites, clay, or other compounds to wine that will help precipitate
dead yeast cells and other solids out of a wine. These substances adhere to the unwanted
solids and force them to the bottom of the tank. The clarified wine is then racked into
another vessel, where it is ready for bottling or further aging.
Conclusion. The final stage of the wine making process involves the aging and
bottling of wine.. Further aging can be done in bottle, stainless steel or ceramic tanks, large
wooden ovals, or small barrels, commonly called barriques.
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7. Video-Marketing in Hotels
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Introduction. There has been a shift in the way that people consume media. Streaming
platforms like YouTube, which has seen its viewership increase ten-fold in the past five years,
are on course to overtake live TV as the primary platform for media consumers.
Materials and research. Nowadays YouTube is more popular than Google Search based
on number of users in a given month. Video is rapidly becoming the preferred method of
accessing information on the web, across all age groups and demographic divides. It probably
comes as no surprise that 95% of 16-34 year olds are watching videos online, according to
Global Web Index’s 2016 Social Marketing Report. Consumers 55-64 years old, the oldest
demographic included in GWI’s landmark study, are also watching video in record numbers – 8
out of 10 of this key demographic are engaging with videos online.
An aspect that makes video a key component of the modern-day marketing is its ability to
be used in many different ways and places. Video content can be used on social media, websites,
landing pages and email, to serve an array of unique purposes.
The below image shows us the platforms where videos are most commonly used, such as
websites and social media, including blog posts. In fact, social media channels have proven to be
immensely favorable of video content, encouraging marketers to integrate video into their social
media strategy.
Seven key stats for hotel video marketing:
1. The likelihood of your site appearing on the first page of Google search
results increases by 53 times by adding a video to your website
2. People are 10 times more likely to engage with and share video content
3. 20% of users read text while 80% will watch a video with the same content
4. 74% of all internet traffic in 2017 will be video. In two years, the number will rise
to 80%
5. At your property, bookings are 67% more likely to happen when a video tour is
available
6. The click-through rate for introductory emails that include a video increases by 96%
7. 76% of social media users would share a video if it was entertaining
Travelers find it useful in all aspects of their research as these statistics show:
 66% watched videos when thinking about taking a trip
 52% watched videos when thinking about what type of trip they would like to take
 65% watched videos when choosing a destination
 54% watched videos when deciding which accommodation to stay at
 63% watched videos when looking for ideas for activities at a destination
Among those moving away from television and towards digital streaming, young people
are the leading the way. Over the last seven years, 33% of people aged 16-24 have reduced their
TV viewing time by a third in favour of online streaming..
Conclusion. As many as 53% of users subscribing to influencers’ channels admit to have
decided to purchase a product on the basis of their opinions. 88% of people watching travelling
materials on YouTube search for information about certain destinations, attractions, places
worth visiting as well as for general inspirations to set off on a trip. Once they get acquainted
with a given content, they tend to make their final choices.
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8. The Role of Marketing and PR-Technologies in Business Activities of Hotel
Restaurant Business
Iryna Rastorgueva, Lyudmyla Vlasenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Hotel-restaurant sphere as one of the most profitable sectors of the world
economy, in the XXI century. becomes the leading direction of economic and social development of
Ukraine. International experience shows that modern tourism infrastructure is a necessary prerequisite
for the active and successful promotion of this industry to the state market.
Materials and research. Throughout the world, the hotel and restaurant business is one of the
most attractive for investors, and its profitability in developed countries is not less than 40%, while
reaching "Tourist" zones marked 100%. As for Ukraine, according to experts, by 2012, market
operators were working on rather good terms: the availability of not very demanding to the level of
service of solvent clients allowed to reach 53% of profitability. It was during this period that a lot of
new private hotels and facilities in this area appeared in the country.Today, the situation has changed
radically, as customer satisfaction with the level of service, competition between players and the
unfavorable economic and political situation have changed the rules of the game in the hotel and
restaurant business on the stricter. One of the important principles of marketing is the achievement of
the optimal combination in the management of the institution of hotel and restaurant management of
centralized and decentralized approaches, the constant search for new forms and tools for improving
the efficiency of activities, the creative initiative of employees, aimed at creating the necessary
conditions for the widespread introduction of innovations, improving the quality of services, reducing
costs. Public relations serves as a form of commercial policy aimed at conveying the favorable
opinion of individual social, professional groups or specific individuals, creating an image of the hotel
or restaurant. PR along with advertising and sales promotion is the most important tool of hotel and
restaurant marketing.
The marketing activity of establishments of hotel and restaurant business should ensure:
1. Reliable, reliable and timely information about the market, structure and dynamics of
concrete demand, tastes and preferences of buyers, that is information about external conditions of
functioning of the institution of hotel and restaurant economy; 2. Provision of such services and
production of goods that most fully meet the requirements of the market, more than the services of
competitors. 3. Necessary influence on the consumer, on demand, on the market, providing the
maximum possible control over the scope of implementation.
Examples include the following list of PR-actions used in the practice of the hotel and
restaurant business:а) various kinds of charitable events; b) organization of art exhibitions in the
hotel; c) presentation of cosmetic products for customers of the hotel (restaurant); d) children's
carnivals and musical evenings at the hotel (restaurant); e) fashion shows in cooperation with fashion
houses and "talk shows" with celebrities; e) wine tasting for connoisseursю
Conclusions. Summarizing the above, one should say that only the development of tourism,
recreation, education in the field of hotel and restaurant business, minimal state interference, the
establishment of the supply system, transport and services will have a good impetus for the result of
the development of the hotel and restaurant industry, and the constant introduction of innovations,
investing investment and tough competition - increasing its global and regional competitiveness.
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9. Coaching as an Innovative Method of Managing the Hospitality Industry
Staff
Helen Sotnikova, Lyudmyla Vlasenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The efficiency of any hotel enterprise activity depends on many factors,
which can include the competitive positioning of the enterprise, the specifics and
technology of creating the brand of the institution, which will ensure high customer loyalty,
the definition of clear strategic prospects for the development of activities, the optimal
financial and marketing activities.
Materials and research. At present, different methods and approaches are used in the
field of management. And one of the newest, combining different techniques and
techniques that gives new opportunities, recognized coaching as an important tool for
influencing the results of the activities of individuals and the organization as a whole.
Coaching is a doctrine that emerged at the intersection of psychology, management,
philosophy, logic and life experience; a process aimed at achieving goals in different
spheres of life. However, there is no unambiguous interpretation of coaching, although each
of the schools of coaching highlights its vision of the nature of this category. So, the
founder of coaching and interprets "coaching - as an art of creation, through interviews and
behavior, an environment that provides human movement to a certain goal, so that it
delivers pleasure," and the founder of the school of transformational coaching P. Vritsa
believes that "coaching - is an art to promote the development of other people ", while
effective coaching helps to realize the human potential.
The essence of coaching, as a method of personnel management, is the formation and
implementation of the system of employee motivation, the disclosure of its potential in
order to maximize the productivity and efficiency of the activity. The purpose of coaching
is to help the employee in solving the problem independently. In many situations, the coach
does not give any new knowledge at all, but helps to believe in himself and use his own
reserves in a new way to achieve the desired results. If managers manage the principles of
coaching, they at the same time ensure the implementation of work with higher quality, and
staff development.
The coaching provided by the coach helps: - to define goals and optimal steps for their
achievement; - to increase the independence and responsibility of the counselor; - get
pleasure from their activities; - learn to find new ways of effective cooperation; - quickly
make the necessary decisions in difficult situations; - to coordinate individual goals with the
goals of the organization; - make your life richer; - to open new opportunities; - Earn more
and spend less; - Enriching life with new productive personal relationships.
The process of coaching takes several stages:
1) determination of the purpose and tasks of conducting coaching; 2) identification of
potential employees (individual and collective diagnostics, strengths and weaknesses); 3)
developing a management strategy to achieve a specific goal and task; 4) coach-manager
activates the generation of ideas about opportunities, ways to solve problems, achieve
goals; 5) creating a business plan.
Conclusion. The basis of the concept of a modern system of personnel management
of hotel industry enterprises is the growing role of the person of the worker, knowledge of
his motivational installations, the ability to form and direct them in accordance with the
tasks facing the enterprise.
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10. Eco-Friendly Hospitality Initiatives
Kate Golovata, Lyudmyla Vlasenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. In the hotel industry now there is a trend to become environmentally friendly for
good purpose and even this initiative help them in marketing. The operational processes of the hotel
such as cooking, usage of power and water, effect the environment on regular basis. Hotel industry
has also started advocating the ecological sustainability and extensive conservation of energy.
Materials and research. The industry is encouraging to quite the carbon footprint and to get
green label. Environmental training programs are now offering to the employees of the hotels to gear
up towards nature preservation. Hotels prefer to build the property from the green resourcessustainable materials only. To find the suppliers for these raw material like local stone and tropical
hardwood are a challenge for them. But eco- conscious hotels are taking all efforts to build concrete
green philosophy. It's not only the business owner but also the governments actively supporting for
the conversion of green philosophy. Government has announced certain accreditation and regulation
on green practices and agencies are there to certify the green hotels. The best part about the eco hotel
is that it actively promotes the conservation of natural resources and pollution minimization which is
definitely gives positive impact on health and mind.
Eco-friendly Hotels harmonize with nature: Environmentally-friendly hotels offers a harmonize
environment to the customers. It is mostly located in a relaxed area with well managed eco friendly
practices like recycling of rain waters. The commitment of the hotels to become eco-friendly and their
respects towards the nature is proved by them in every small initiative. Truly 'green' hotels support the
environment: The truly green hotels offer best features supporting to the environments. Guests of the
hotels are encouraged to experience the natural beauty of environment. In this way, guests get quality
time to connect with the nature and sincerely appreciate the experience.
Eco accommodation helps minimize consumption of materials: It's true that eco -friendly
accommodation helps to minimize the consumption of materials. It is one of the most positive aspects
of true green status, and probably one of the easiest ways to implement. Green hotels are truly
committed to become environmentally friendly and make serious attempts to minimize in materials
consumption in hotel. Its practices of rainwater harvesting to recycle the rain water, recycling of
wastage, and the use of sustainable products prove the caring attitude of the hotels towards nature.
Eco hotel should have a proactive environmental policy: Green hotels take proactive environmental
policy which can be easily adoptable by guests and employees of the hotel in same manner.
An eco-friendly hotel won't sacrifice luxury and room comfort: Enlightened green hotel has no
reasons to give up the comfort and luxury in the sake of eco accommodation. In the luxury hotel,
comfy beds provided for sleeping at the same time helping the nature through active sheet re-use
programs, using rain water for toilet flushing in the luxury bathroom, re-use schemes of towels in the
hotel cutting down the laundering. The green practices are so simple to make in daily routine and
some of these even don't required for certification also.
Conclusion. Eco-friendly is now a buzz word for every industry including hotel industry. Some
of the eco friendly practices features are eco friendly hotels harmonize with nature, truly green hotels
support the environment, eco - accommodation helps minimize consumption of materials, proactive
environmental policy, and eco - friendly hotel won't sacrifice luxury and room comfort.
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11. A New Era of World Hunger?
Anastasiya Pityk, Lyudmyla Vlasenko
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Introduction. A global food crisis has erupted. In spite of record crops, prices are
skyrocketing and reserves dwindling. The media run news of urgent international meetings
and promises of official action. Even the most affluent governments feel anxious about the
future, while governments of poor countries are in a state of high alarm. In recent years,
while food production was said to be adequate for the world's people, more than eight
hundred million suffered from hunger and chronic malnutrition. Now, over a hundred
million more people have sunk into serious malnutrition or worse.
Materials and researth. The steadily increasing human population puts great pressure
on the global food supply, especially because food is so unevenly distributed. The number
of people on the planet has reached 7.6 billion and the number is expected to rise much
further - to a peak of 9 billion by 2050. Each year, the world's population grows by 78
million people, about the size of Germany. Population growth over the past century has
been accompanied by enormous increases in food production. But today's new investments
are having much less effect on productivity. With steeply rising energy and fertilizer
prices, some analysts now doubt that future production can keep pace, if based on the same
energy-hungry production model. Each year, cities, roads, airports, golf courses, suburbs
and other human uses swallow up vast tracts of prime agricultural land. Erosion takes away
further acreage, while deserts expand and water resources shrink. Wasteful and upscale
consumption among the world's billion affluent citizens commands a growing share of the
total agricultural output, while biofuels devour still more.
Consumption patterns worsen the food crisis because higher income consumers grab
such a large share of the globe's food. They consume more volume and also want products
such as meat and dairy, which make heavy demands on feed grains and land for grazing.
People in rich countries have constantly- changing consumption patterns. They demand
increasingly rich and varied diets that include year-round fresh fruits, exotic coffees, nuts,
and wines, not to mention farmed fish, cut flowers and other high-end items. They eat
more frequently in restaurants, where large and wasteful portions are routinely served.
Such forms of super-consumption use farmland, energy and water that could be producing
more basic foods.
Conclusions. Technological optimists insist that solutions will be found. They say that
a "New Green Revolution" will feed the billions yet unborn and the hungry people already
with us. But time is short and the miracle technologies are not yet in sight. Most
disturbingly, the previous Green Revolutions gave us an unsustainable agricultural system
that should not be further amplified, while population growth presses on the limits of the
global ecosystem. Effective change must be deep and long-term, but in the face of a global
emergency, a number of short term actions command the most immediate priority.
References
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12. SPA and Wellness hotels in Ukraine
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Introduction. Spa centers in hotels are a separate large segment of the market, which
tends to skyrocket - 76% of existing SPAs of this type in Europe have appeared over the
past four years. The popularity of SPA services for those living in a hotel company is
growing day by day.
Experts predict that soon the SPA center in hotel will become the same usual
component as a restaurant or a bar. Hotels with SPA complexes are very popular not only in
balneological resorts, but also recently large city hotels necessarily provide their guests
with the services of fitness or SPA centers.
Materials and research. Popularity is also acquired by special SPA hotels, where the
tasks of healing, relaxation with the use of various water procedures and other means come
to the forefront. The presence of the SPA at the hotel greatly increases its attractiveness in
the eyes of a potential guest.
In Ukraine, SPA hotels are also actively developing. Unfortunately, the objects that
are currently represented in Ukraine are mainly aimed at servicing business-class
representatives. In our country, visits to SPA centers mean that the event is very expensive
and inaccessible to the masses, while in developed countries they are a common thing and
quite affordable for the average consumer. Modern SPA hotels are a combination of a
fitness room, beauty salon, one or several pools, as well as a SPA center that offers its
guests a variety of water treatments, thalasso and balneotherapy, wraps, peeling,
hydrotherapy procedures.
SPA today stands for a whole industry of beauty and health, aimed at treating nervous
disorders, to combat excess weight, to improve overall well-being and rejuvenate the body.
For this, mud therapy, thalassotherapy (exposure to sea water, mud and algae), stone
therapy (hot massage delivered from the slopes of volcanoes with stones), fangotherapy
(when volcanic dust is used), and much, much more. Medical SPA - is a combination of
modern medicine and traditional methods of healing, based on the treatment of herbs and
various therapeutic massage techniques. More often Medical SPA are created on the basis
of sanatoriums or health resorts, which offer not only water procedures, but a medical
complex of services.
The main difference between SPA hotels and ordinary hotels is the length of their
stay. In SPA hotels, guests come for 1-2 weeks, since usually there are so many days of
treatment. In business-level hotels, the length of the client's stay is 3-5 days. One of the
brightest, exclusive SPA destinations in Ukraine is wine therapy. Vinotherapy as a spa
destination is a French invention. It is based on the use of grape vine derivatives (grape
leaves, wine yeast, grape seed oil, grape berries, grape extracts, juice, wine).
The largest number of SPA hotels in Ukraine are located in such cities: Odessa,
Truskavets, Kharkov, Kiev, Mezhgore (Zakarpattya region). In these cities there are 3-5
hotels that specialize in wellness services.
Conclusion. Citizens of Ukraine often refuse to go to domestic sanatoriums and
preventive clinics, because they do not receive a sufficient level of service there. But the
institutions themselves, not having full load, do not earn the funds necessary for their
existence. The introduction of SPA can become a guarantee not only for the increase in
demand for sanatorium and spa establishments, but also for their active work during the offseason.
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Introduction. In our days, when commercials aren’t affecting the audience and,
what’s more important, push it back, marketing companies has found the ultimate answer –
the product placement.
What is the “product placement”, you ask me? Well, there is no simple answer on
that question, but I’ll try my best.
Materials and research. The first thing you should know is that product placement
work really great, but only if it done right. For example: If you have pizza company and
you want to produce it, you go to marketing company, and then they use some abstract
movie for your pizza producing. So, if in some specific shot characters want to take a
snake, they go to local pizzeria or order the pizza, and as you probably guess – that’s your
pizza company’s logo on the order box, or your pizza place in shot, well this are good
examples of product placement. But if is shot some guy order a pizza from your place, and
delivery boy is late, that mean your pizza place late with delivery, and as the result you get
bad product placement.
I’m sure you get the message of general movie product placement concept. If so, the
second thing should know is that your commercial should be unintentional. For example:
your movie begins with lady that go to local coffee-shop for cup of fresh hot coffee, and
that’s her routine, we see it over and over again day after day… At some specific moment
she meet a guy in this coffee-shop and they become best friend, and maybe more… At the
end this coffee-shop becomes their sanctuary, the magical place where they meet each
other, the place for friendship and romance. And you’re right it’s your coffee-shop. And
here are two examples of bad and really intentional product placement: The man of steel in
other hand do what modern blockbusters does today – pushing product placement
commercials over and over again one after another. But if be honest, they make sense only
for American viewers, but from the perspective of bean Ukrainian viewer (and rest of the
world as well) it doesn’t holds up, and even don’t noticeable.
Now we get to the point when I answer the question-“How to commercialize hotels
in cinema?”. And will answer this question on example, like I did earlier: The great
example of this kind of product placement is “John Wick” (part 1-2) and “Home alone 2:
Alone in New York”. Both of these pictures had hotel commercial similarity. For “John
Wick” it’s “Continental” and for “Home alone 2” it’s “Plaza”.
First film represent hotel “Continental” as glamorous place where live and exchange
money professional boogiemen. The picture show old place in new mysterious light, and
gave it different perspective for potential customers of their service. The second in other
hand, have opposite genre – a comedy, if be more specific. In this case, hotel commercial
have more comedian style, even when Kevin go to Plaza for a first time, the is Donald
Trump, help him find registration lady(by the way, Home alone crew can’t get the
permission from Donald Trump – hotel owner, to shoot in hotel, until they agreed to get
him involved in movie screen time).
Conclusion. As the conclusion I want to admit that some product placement work
well even in bad movie, but it isn’t always work in good as well.
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Introduction. Tourism is an economic and social phenomenon that serves as the key to
the development and prosperity of the country.
Materials and research. For decades, tourism has grown steadily to become one of the
most promising economic sectors in the world. Modern tourism is closely connected with
the development of the hotel industry and covers more and more new directions. These
directions have made tourism a key factor in socio-economic progress. For example, the
volume of business tourism is almost equal, and at some points even exceeds the export of
oil, food products or cars. Tourism has become one of the main players in international
trade, and at the same time it is one of the main sources of income for many developing
countries.
Extreme tourism is a niche in the tourism industry involving travel to dangerous places
(mountains, jungles, deserts, caves, canyons, etc.) or participation in dangerous events.
Extreme tourism overlaps with extreme sport. The two share the main attraction,
"adrenaline rush" caused by an element of risk, and differing mostly in the degree of
engagement and professionalism.
While traditional tourism requires significant investments in hotels, roads, etc., extreme
tourism requires much less to jump-start a business. In addition to traditional travel-based
tourism destinations, various exotic attractions are suggested, such as flyovers in MiGs at
Mach 2.5, ice diving in the White Sea, or travelling across the Chernobyl zone.
Some of the Extreme tourism famous attractions in the world:Chernobyl Tours –
Ukraine; Swimming in the Devil's Pool in Victoria Falls – Zambia and Zimbabwe; Walking
the Plank at Mount Hua – China; Death Road Tour – Bolivia; Green Zone – Baghdad, Iraq;
Sac Actun tours - Riviera Maya, Mexico; Cave of Swallows – Mexico
Active types of recreation are becoming more and more adherents among ordinary
tourists. Especially popular was diving, one of the most extreme species. Parachutists and
skiers have to resign - the number of divers all over the world is growing rapidly. Now in
the world, there are almost 20 million certified diver amateurs, and 40 years ago they were
only a few hundred. Nowadays very popular parachute jumps. With a parachute began to
jump more than half a century ago, but in the massive kind of recreation they turned only
15 years ago. There are many parachuting jumps now. This is a skyserfing and group
acrobatics, but the growing popularity of BASE jumping.
If someone does not like to dive underwater or jump from huge heights - then you can
try windsurfing, also a popular holiday destination. Or test yourself in the alloy on the
rough mountain rivers, which will surely be remembered for a long time. Those who are
afraid of water will come for hiking. This is also extreme tourism, which is associated with
difficulties and dangers. The most extreme vacation can safely be called mountaineering,
which examines both physical and psychological endurance of man. An alternative to
mountaineering can be a hike in the caves. Impressions of such a campaign is usually long
enough.
Conclusion. In the course of the analysis of this niche tourism can be said extreme
tourism - one of the types of tourist recreation, associated with acute sensations, severe
physical activity and even a risk to the health and life of travelers. Extreme tours require
special physical training, a large reserve of energy and readiness to the most unexpected
situations.
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15. 3D bioprinting
Dariia Zhaliuk, Olena Kokhan
National University of Food Technologies, Kiev, Ukraine
Introduction. Bioprinting is a technical innovation that has revolutionized tissue
engineering. Using conventional printer cartridges filled with cells as well as a suitable
scaffold, major advances have been made in the biomedical field, and it is now possible to
print skin, bones, blood vessels, and even organs.
Materials and research.Printing human organs began in 1983 when Charles Hull
invented stereolithography. This special type of printing relied on a laser to solidify a
polymer material extruded from a nozzle. The instructions for the design came from an
engineer, who would define the 3-D shape of an object in computer-aided design (CAD)
software and then send the file to the printer. Hull and his colleagues developed the file
format, known as .stl, that carried information about the object's surface geometry,
represented as a set of triangular faces.
In 3D printing, a computer-controlled robot, or printer, lays down successive layers of
material – metals, plastics or ceramics, for example — to create an object. The process has
been around since the 1980s, and researchers have made significant progress in recent years
in applying the principles of 3D printing to create patterns of living cells.
The earliest bioprinter used protein and endothelial cells placed in an inkjet cartridge
for 2D printing. The cells were printed in a reconstituted basement membrane gel with 3
mg/ml collagen gel. After printing, the resulting single layer of cells was incubated at 37 °C
in a CO2 environment for 30 min to maintain pH before adding liquid medium. Cells were
visualized after 72 hunder an epifluorescent microscope revealing that 75% of the mass of
printed cells survived.
By the late 1990s, they had devised viable techniques and processes to make organbuilding a reality. In 1999, scientists at the Wake Forest Institute for Regenerative Medicine
used a 3-D printer to build a synthetic scaffold of a human bladder. They then coated the
scaffold with cells taken from their patients and successfully grew working organs. This set
the stage for true bioprinting. In 2002, scientists printed a miniature functional kidney
capable of filtering blood and producing urine in an animal model. And in 2010, Organovo,
a bioprinting company headquartered in San Diego, printed the first blood vessel [4].
Organovo’s bioprinting process can be tailored to produce tissues in a variety of formats,
including these micro-scale human liver tissues contained in standard multi-well tissue
culture plates for drug testing .
Conclusions. Nowadays 3D printing – it’s the most improvement technology. Many
scientist works on it to update and improve machines and technology to better quality and
wider use. Researchers have already built modified 3-D printers and are now perfecting the
processes that will allow them to print tissues and organs for pharmaceutical testing and,
ultimately, for transplantation. Three-dimensional bioprinting of plants could also help push
forward the field of plant improvement in a revolutionary way, allowing for the kind of
improved yields needed to feed a fast-growing world population.
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16. Positive and Negative Effects of Ecotourism
Anastasia Shcherban, Olena Kokhan
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Introduction. Ecotourism is defined as tourism of exotic, endangered environments
usually to support conservation efforts and research developments. Ecosystems of these
places have little to no interaction with human society, providing scientists with valuable
biological information and tourists with breathtaking experiences. However, some critics
consider ecotourism to be unethical and more detrimental than regular tourism.
Materials and research. Research of literary and Internet sources has shown that
there's a lot of controversy surrounding ecotourism's recent spike in popularity. Many
believe this could lead to the degradation of ecosystems and the daily lives of indigenous
people. While developing countries promote ecotourism to improve their economy,
If activities are managed sustainably, ecotourism can provide a sustainable source of
income for local communities, and give incentives to protect the environment. The
ecotourism industry can create new jobs, bring in substantial sources of revenue that can be
used to help lift entire communities out of poverty, and can bring important technology and
resources into struggling communities that can help achieve sustainable development
objectives. Ecotourists may gain a greater respect for nature once they have experienced it
up close and person. The adage, “What people don’t know about, they won’t care about”
holds very true when it comes to the environment. Ecotourism may lead to further research
opportunities and better management practices as more people experience nature up close
and become passionate about protecting it.
Too many people may come into a particular ecosystem, disturb the organisms that live
there, and cause destruction to their habitat. In some cases, habitat can be “loved to death,”
where ecotourists may unsustainably harvest things for souvenirs, disturb wildlife and other
organisms, and trample on plants, and compact the soil during their tourist activities.
Encroachment and development is more likely to occur in the areas surrounding the visited
areas. This can lead to habitat fragmentation and habitat loss for species that depend on
large expanses of undisturbed habitat. Noise, light pollution, the building of roads, and
many other types of activities can also lead to habitat and wildlife disturbances. Ecotourism
activities could be problematic for communities if the local people are not onboard and
activities aren’t locally managed. This situation could occur if an outside ecotourism
company seeks to develop such activities without the permission and acceptance of the
local people. This could lead to conflicts between members of the ecotourism industry and
local people, and is decidedly not a desirable outcome. For such efforts to be truly
successful, ecotourism must fully involve local communities in planning, implementation,
and the management of whatever is built there.
Conclusions. The bottom line with ecotourism is that no matter the intentions, there
will always be some sort of impact on ecosystems and local people. It takes intentions of
wise planning, proper scientific ecological assessment and management, and sustainable
and democratic involvement of the local people to make ecotourism activities truly
sustainable.
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17. Responsible Tourisms is the Future of Tourism
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Introduction. While a growing tourism industry is generally good news for the local
economy, a sudden boom in tourist numbers means more stress on existing infrastructure,
reducing both availability and quality of service for locals. There are also potentially
unseen damaging effects on the environment and these destinations tend to experience an
almost immediate inflation which could increase socio-economic disparities.
Materials and research. Research of literary and Internet sources has shown that
tourism industry is facing new problems while growing. There is an increased interst to the
responsible tourism as a way of improving the situation and raising sustainability on the
new level. That’s why leading tour operators should maintain all trends and bring in new
practices to improve their businesses and tourism industry in general.
A boom in tourism does not always benefit everyone in society as the new income
generated takes time to trickle down throughout society. To maintain the balance between
the growth in tourism and the wellbeing of the local community, sustainable choices need
to be made.At the same time, we have a new generation of travelers growing. They’re
called millennials, representing 20% of international travel according to the UNWTO. This
figure from 2014 that doesn’t show signs of slowing down. These young travelers, between
the ages of 16 and 34 are seeking new and more meaningful experiences, exploring less
touristic spots which, in turn, are not equipped to receive them.
These places are often spots that are more traditional and closer to nature, and therefore
less protected. If the operators in these new hotspots don’t develop a sustainable tourism
agenda, then we would slowly witness the destructive effects. While millennials don’t yet
represent the majority of tourists, they are well on their way to change this. It is expected
that by 2020 the number of millennial tourists will have increased by 47% reaching 320
million. The global economy is moving towards more personalized offers, tourism
professionals must also adapt to a demand that is slowly evolving towards the individual
rather than the group. Travelers want to rely on their tour operators to offer them the
experience of their lives, including a guilt-free holiday.
To make the best out of these growing trends, tour operators should: 1) make sure they
offer personalized packages; 2) make sure to communicate about the local issues currently
facing the destination and a company’s role in tackling them. Companies need to educate
their customers about the challenges and the sustainable practices they’ve initiated; 3) do
not expect their customers to know everything about sustainable practices and to pay
premium for a green tour.
Conclusions. While being responsible on holiday is yet to be top of mind for travelers,
travelers will most definitely be repelled by a non-sustainable practices if they witness it.
Since we, as human beings, are becoming more responsible in our daily choices, in
what we eat and how we live, we also expect the same behavior to be mirrored by the
companies who’d offer personalized packages based on sustainable practices.
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Introduction. Over the past 10-15 years, the world has formed a real medical tourism
industry. The combination of quality healthcare at lower prices with unforgettable
impressions of the new country encourages patients to seek alternative medical care in other
countries. The development of medical tourism can be an excellent source of profit both for
Ukrainian clinics and for the state budget.
Materials and research. The study used general scientific and special methods. In
particular, the method of analysis and synthesis, generalization, as well as economicstatistical analysis and forecasting. The information base of the research is statistical
materials published in periodical press, etc.
For Ukraine, medical tourism could be a great opportunity for the development of the
domestic sphere of medicine and the possibility to replenish the treasury of the country.
Moreover, patients from abroad themselves choose Ukraine. Patients from Europe, Great
Britain, Israel, the USA, even the Emirates and Asia have become frequent guests of
domestic clinics.Ukraine is becoming a very promising market for inbound medical and
health tourism. Our country has a reputation for health care provider with a good pricequality ratio. The cost of medical services in Ukraine is lower by 30-70% than the cost of
similar services in other countries, but the quality and comfort level are similar with many
foreign clinics. The main directions of medical tourism in Ukraine are:
- Ophthalmology;
- Dentistry;
- Reproductive technology;
- Stem cell therapy;
- Cardiac surgery;
- Plastic surgery;
- Cellular engineering;
- The possibility of using cord blood bank;
- SPA and Wellness - rehabilitation at Ukrainian health resorts with mineral waters and
curative mud.
The cosmetic surgery in Ukraine including botox injections helps people who aim at
changing their appearance, and consist of thousands of cases per year. In the past five years
the number of plastic surgeries in Ukraine has increased by 20% and the prices for these
surgeries are 30% lower in comparison with America and Europe.
The medical tourists also appreciate the quality of dental tourism services provided in
Ukraine. Dental tourism in Ukraine offers highly qualified staff and the latest equipment in
dental clinics. Because of this, the demand for dental services in Ukraine is large.
Conclusions. Ukraine has no worse opportunities, which can be successfully used. To
do this, we have all the conditions: advanced medical development, experience that is
highly sought after in the world market, highly skilled professionals. Our country is able to
repeat the success of others as the demand for affordable and highly qualified medical
services in the world market is constantly increasing. To do this, we need only develop and
properly implement the appropriate steps. Private health care facilities are the most readily
available now for the services of foreign patients. But if we succeed in changing the
legislation of the health care system as soon as possible, then conditions in the state medical
institutions will gradually improve.
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19. Ethanol Production
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Introduction. Biofuels are transportation fuels such as ethanol and biodiesel that are
made from biomass materials. These fuels are usually blended with petroleum fuels
(gasoline and diesel fuel), but they can also be used on their own. Using ethanol or
biodiesel means less gasoline and diesel fuel is burned, which can reduce the amount of
crude oil imported from other countries. Ethanol and biodiesel are also cleaner-burning
fuels than pure gasoline and diesel fuel.
Methods and reseach. Ethanol production is often tied to factory farming of livestock.
Ethanol plants produce byproducts that can be used as feed for animals, in turn, factory
farms can sell animal manure as fuel for ethanol plants. These synergies may increase
efficiency for both the ethanol and the livestock industries, but have the potential to
seriously affect environmental quality, human health, and communities throughout entire
regions. One-quarter of all the maize and other grain crops grown in the US now goes to
produce fuel for cars and not to feed people.
Biodiesel is a fuel made from vegetable oils, fats, or greases—such as recycled
restaurant grease. Biodiesel fuel can be used in diesel engines without changing the engine.
Pure biodiesel is non-toxic, biodegradable, and produces lower levels of most air pollutants
than petroleum-based diesel fuel. Biodiesel is usually sold as a blend of biodiesel and
petroleum-based diesel fuel. A common blend of diesel fuel is B20, which is 20% biodiesel.
Most of the fuel ethanol used in the United States is distilled from corn. Scientists are
working on ways to make ethanol from all parts of plants and trees rather than just grain.
Farmers are experimenting with fast-growing woody crops such as small poplar and willow
trees and switchgrass to see if they can be used to produce ethanol.
Corn ethanol should not be seen as a solution to meeting all of our fueling needs.
Instead of this perceived silver bullet, we need a toolbox of measures that will reduce the
huge amount of oil we use every day to move people and goods around. Ethanol from corn
is not the solution to greenhouse gas emissions, high oil prices, or dependence on foreign
oil.
Conclusions. Ethanol produced today results in fewer greenhouse gas (GHG)
emissions than gasoline and is fully biodegradable, unlike some fuel additives. Today, on a
life cycle basis, ethanol produced from corn results in about a 20 percent reduction in GHG
emissions relative to gasoline. With improved efficiency and use of renewable energy, this
reduction could be as much as 52 percent. In the future, ethanol produced from cellulose
has the potential to cut life cycle GHG emissions by up to 86 percent relative to gasoline.
Ethanol blended fuels currently in the market – whether E10 or E85 – meet stringent
tailpipe emission standards. Ethanol readily biodegrades without harm to the environment,
and is a safe, high-performance replacement for fuel additives such as MTBE.Others say
that ethanol from corn, as a fuel available now, and cellulosic ethanol in the future, are both
much better fuels for the environment. Ethanol derived from sugar-beet as used in Europe
or sugar-cane as grown in Brazil in industrial scale is generally seen as having a very
positive CO2 balance with up to 80% reduction in well-to-wheel CO2.
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Introduction. The aim of the article is to show the development and new tendencies
appeared in the hotel industry during the last ten years. Innovative technologies and
business models have revolutionized the hospitality and tourism industries.
Materials and research. Attracting and holding new customers is not an easy task. It
is easier to do this by using brand new innovations in hotel industry:
1. Digital Signage is a new communication channel with a potential client. They are
used in the hotels for advertising, online sales of inner services, event planning in the
meeting rooms and etc. Among the main advantages of Digital Signage is audience reach
and direct possibility to influence on customers.
2. International booking system is united hotels on the principals of connecting to
consortia. System has a computer center connected to the different international computer
chains and hotels in different cities of all over the world. System uses satellite
communication and provide customers with information about the hotels, assortment and
the quality of services.
3. Grow panels which are fastened to the outside of the facade and accumulate the
solar and wind energy. The temperature and humidity in the buildings are regulated with
the waterfall in the inner space called atrium.
4. "Silent electronic doorbells" is used by the service staff, when the personnel clicks
call button near your door, in your number switches on the infrared scanner. If it fixes a
movement, a "do not disturb" appears and the employee goes to come later.
5. iPhone service. There are no keys and numbers on the door, only the iPhone. Every
visitor receives an Apple phone with a recognition technology that allows a guest to enter
his/her room. Using the iPhone you can call the concierge, surf the Internet and browse preloaded tourist information.
6.Innovative collaborations between brands that operate in different industries are
also shaping the hospitality and tourism industries. For example, the Line Hotel in Los
Angeles partnered with Linus Bike by creating a fleet of co-branded bikes for hotel
guests. They also created maps of local bike routes for the hotel guests to discover (e.g.
tour of local breweries). Marriott partnered with IKEA to create Moxy brand. The
three-star Moxy hotels target the millennial travelers who do not want to spend as
much for a five-star hotel, yet do not like the style of less expensive hotels. These
hotels offer stylish rooms, using calming neutral tones and local artistic features and
buildings that are environment-friendly.
Conclusion. This special issue provides a forum for scholars to contribute to our
understanding of innovation in hospitality and tourism industries. Research gaps still persist
and innovation research has primarily focused on products and paid relatively less attention
to intangibles. Invisible innovation, service innovation in emerging markets and coinnovation are some areas that deserve further investigation. Brand collaborations
(competing in different industries) and their co-innovation also require additional
investigation.
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Introduction. With the emergence and development of mass tourism in the world,
which was replaced by an extremely powerful tourist boom in the 70's of the 20th century
and its transformation into the global economy of the 90's, there was a need to complement
the existing classification of tourism of new varieties.
Materials and research. To date, the consciousness of society is influenced by political
and social processes, which could not but affect the preferences and directions of the
development of new types of tourism, such as, for example, "dark" tourism.
"Dark" tourism is a kind of cognitive tourism, which involves visiting places that are
associated with death and suffering of people. The components of "dark" tourism include:
- tourism disasters (visits to places that are affected by natural disasters, "toxic tours" in
places of ecological disasters);
- mystical tourism (travel in places with paranormal activity);
- tourism in cemeteries;
- tourism of "death" (this type is aimed at visiting places with a tragic history: concentration
camps of death in Poland, "Fields of death" of "Khmer Rouge" in Cambodia, places of
Holodomor in Ukraine, museum of torture, prison with strict regime, places of historical
battles (for example, Gettysburg and Bosworth) and strata, areas where serial killers were
murdered, such as Jack Risnick).
Recently, an extremely powerful explosion in the demand of tourists for this kind of travel
took place, especially after the blast of planes at the destruction of the World Trade Center
in New York. According to world statistics, "dark" tourism is activated after powerful
hurricanes, typhoons, tsunamis, other natural, man-made disasters and anthropogenic
phenomena.
Conclusion. Consequently, due to the unlimited impact on the environment and the
specifics of people's lives, this type of tourism has all the prospects for existence and
further profound and scientific study.
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Introduction. Confectionery is a term associated with foods that have large
amounts of sugar in them. While this food category primarily consists of candy and
chocolate, other foods such as cakes are also included within this group. Confectioners
could work in a professional kitchen of a bakery, restaurant, grocery store, or
manufacturer. They create and follow recipes, prepare and cook the ingredients, and
decorate the sweets for sale to the public.
Materials and research. The first step toward becoming a confectioner is to learn
how to cook. Most confectioners have a basic understanding of cooking, measuring
ingredients, and following directions. While some confectioners may design their own
sugary creations, prospective confectioners may consider starting as batch makers in a
food manufacturing setting. In this role, individuals learn how to follow a recipe and
gain
food
production,
safety,
and
mechanical
knowledge.
Those working in pastry arts or confectionery may not need postsecondary education
for entry-level roles, but completing a program can provide a comprehensive culinary
arts education. Associate's degree programs in baking and pastry arts teach students
about baking, decorating, and presentation, but also introduce them to purchasing,
business fundamentals, sanitation, and food safety. Many courses allow students to
prepare baked goods and pastries using a commercial kitchen. Programs may address
wedding cakes, chocolates, marzipan fruits, sugar confections, and plated desserts..
Workshops are offered by educational or corporate entities and may require a
prospective confectioner to pay a fee and be enrolled in the host school if it's offered
through a college. Students may also seek out their own confectionery, pastry, or
chocolate internships through pastry shops, organizations, schools, or internship
websites.
Results..Some cooking occupations, including confectioners, require on-the-job
experience as a part of employment. While workshops or degree programs may help
students attain these skills, many employers prefer to hire applicants with some related
experience. Students looking to advance to executive roles, such as pastry chefs,
typically need at least three years of experience. While most confectioners study
general cooking and confectionery techniques, those wishing to advance their career as
a professional confectioner often specialize in a specific area of confectionery art, such
as chocolatier or candy making. Specialized professional confectioners generally work
for a corporate organization or start their own business operation. Advanced positions
require extensive culinary, sugar, and chocolate experience and leadership skills.
Conclusions. Confectioners do not need postsecondary education but may find an
associate's degree or certificate helps them find employment. Work experience and
specializing may also be beneficial.
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Introduction. In nowadays-young people, especially men do lot kinds of sports.
Having a strong and great body – a big plus in their live. Also, they have no problems with
their health, because all of sport people always have a special diet and nutrition, and exactly
about nutrition we have a lot of questions: is there any help in keeping our body fit, and
could sports nutrition do harm for our health?
Materials and reseach. Firstly, let us talk about what sports nutrition is: sports
nutrition is the study and practice of nutrition and diet about improving anyone's athletic
performance. Nutrition is an important part of many sports training regimens, being popular
in strength sports (such as weightlifting and bodybuilding) and endurance sports (e.g.
cycling, running, swimming and rowing).
Whether you are a bodybuilder, a professional athlete or simply exercising to improve
your health, sports nutrition plays a key role in optimizing the beneficial effects of physical
activity. Making better decisions with your nutrition and hydration can result in improved
performance, recovery and injury prevention. Nutrition professionals offer a range of
services to support your health and sporting goals. This can range from a daily food diary,
to a comprehensive food and nutrition plan for training and competitions. In addition, for a
healthy diet we need to know what is nutrients, and on what types they are divided.
There are two key forms of carbohydrates – starchy or complex, and simple sugars.
Simple sugars are carbohydrates, found in refined products and provide a sweet taste.
Simple sugars are naturally found in milk products, fruit and vegetables. They can also be
added to foods using white sugar, brown sugar, honey, molasses and maple syrup etc. Fat is
an essential component of any diet as it helps the body to absorb nutrients as well as being a
great source of energy.
Protein is present in every cell of the body and is important for helping to build and
repair tissues. It is also used to make enzymes, hormones and a variety of additional body
chemicals as well as forming the building blocks of bones, muscles, cartilage, skin and
blood.
Conclusions. Consuming the right balance of food and drink is important for
everyone. Athletes, for example, may need more calories than the average person may.
Therefore, if you are an athlete, or simply someone who has made the decision to start
exercising on a regular basis, you should not let a good nutrition plan fall down on your list
of priorities.
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Introduction. Biogas typically refers to a gas produced by the biological breakdown
of organic matter in the absence of oxygen. Biogas originates from biogenic material
and is a type of biofuel. One type of biogas is produced by anaerobic digestion
or fermentation of biodegradable materials such as biomass, manure or sewage, municipal
waste, and energy crops.
Materials and research. This type of biogas comprises primarily methane
and carbon dioxide. The other principal type of biogas is wood gas which is created
by gasification of wood or other biomass. This type of biogas is comprised primarily
of nitrogen, hydrogen, and carbon monoxide, with trace amounts of methane.
The gases methane, hydrogen and carbon monoxide can be combusted or oxidized with
oxygen. Air contains 21% oxygen. This energy release allows biogas to be used as a fuel.
Biogas can be used as a low-cost fuel in any country for any heating purpose, such
as cooking. It can also be utilized in modern waste management facilities where
it can be used to run any type of heat engine, to generate either mechanical or electrical
power.
Biogas is a renewable fuel and electricity produced from it can be used to attract
renewable energy subsidies in some parts of the world. Biogas in developing nations
In India biogas produced from the anaerobic digestion of manure in small-scale digestion
facilities is called Gober gas. In India biogas is generated at an estimated 2 million+
household facilities. The digester is an airtight circular pit made of concrete with a pipe
connection. The manure is directed to the pit, usually directly from the cattle shed.
The pit is then filled with a required quantity of wastewater. The gas pipe is connected
to the kitchen fire place through control valves. The combustion of this biogas has very
little odour or smoke.
Conclusions. Owing to simplicity in implementation and use of cheap raw materials
in villages, it is one of the most environmentally sound energy sources for rural needs.
Biogas is used extensively throughout rural China and where wastewater treatment
and industry coincide. The Biogas Support Program in Nepal has installed over 100,000
biogas plants in rural areas.Vietnam's Biogas Programme for Animal Husbandry Sector
has led to the installation
of over
20,000
plants
throughout
that
country.
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25. Culinary Tourism
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Іntroduction.The current type of tourism of the present is culinary tourism. It became
interesting for people to learn about the culture and traditions of food and drink
consumption in the regions of the world.
Materials and research. Nowadays, tourists are more experienced, have sufficient
funds allocated to travel, have more free time. Through tourism they can escape the daily
routine of their lives and they sink into a whole new world full of freedom and new things.
More and more tourists in the world are seeking to learn new experiences. Gastronomy is
such an experience
Gastronomic tourism refers to trips made to destinations where the local food and
beverages are the main motivating factors for travel.
One of the most used definitions of Gastronomic tourism is one proposed by):
gastronomic tourism "is a journey, in regions rich in gastronomic resources, ho generate
recreational experiences or have entertainment purposes, which include: visits to primary or
secondary producers of gastronomic products, gastronomical festivals, fairs, events,
cooking demonstrations, food tastings or any activity related to food."
Researches upon tourism generated by gastronomical attractions are rare and are
generally focused on wine attractions and activities related to wine. People fond of "wine"
do not involve themselves in other gastronomic activities unrelated to wine.
Culinary tourism tends to be largely a domestic tourism activity, with consumers
travelling to places to eat and drink specific (usually local) produce. A domestic survey of
leisure travellers in America found that 17% engaged in culinary related activities. The
International Culinary Tourism Association predicts that this will grow rapidly in the
coming years. According to USA Today (27 Feb 2007), 27million
Сonclusion. Culinary tourism is a growth segment, and typically gastronomic tours are
increasingly being combined with other activities such as cultural tours, cycling, walking,
etc. Consequently, this is a segment that appeals to a broad range of consumers.
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26. Traveling Comfortably — 11 Useful Tips for Travelers
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Introduction. To ensure that your meetings with airports are always just pleasant, we
have gathered for you a selection of useful tips — small tricks from professional travelers
who will make air travel much more comfortable.there are some useful tips for air
passengers:
Materials and research. Fly at night. Night flights are often much more convenient
and more profitable than day trips, as they are not so heavily loaded as day flights, plus the
price of tickets for them is usually lower than for flights during peak hours.
Go left. Since most people are right-handed, the right-most turn is more popular than the
one on the left — the person instinctively turns towards the "leading" hand, so take for
yourself the rule of navigating in such situations to the left side.
Choose automation. To pass the accelerated preflight search and save a lot of time will help
automated self-service kiosks Global Entry — you do not have to stand in lines, waste your
time and nerves.
Stock up on delicious. Do you want to bring alcohol on the plane? If you follow the rules,
then everything is possible! If the volume of alcoholic beverages (or any other) does not
exceed 100 ml, they are contained in a tightly closed container, which, in turn, is placed in a
20x20cm bag with a fastener, you can easily carry it with you to the salon.
Catch stocks. It's hard to believe, but there are people who are embarrassed to learn about
promotions and discounts! Be interested in airline stocks, choose air tickets with discounts
and you will be able to save a decent amount of money on the flight. It's very simple!
Take photo reminders. Another tip in the continuation of the theme of cars and parking: if
you take a picture of the parking lot number, when you park the car, you will spend much
less time searching for a car after returning from vacation.
Extreme insulation. If you have an unforeseen overload of baggage for a small weight, you
can pull out the largest and heaviest clothes and put on. Relax from the child. Traveling
with a child? Remember that most of the world's airports are equipped with special
recreational areas for families with children, where parents can relax a bit, have a bite and
clean up while their babies are supervised playing in the children's playroom. Sometimes
parents need a little for happiness, right?
Think about water. Every traveler knows firsthand about the sky-high prices at airport
cafes, but if you do not want to overpay for ordinary drinking water, take an empty plastic
bottle with you. For example, it is convenient to carry a usual sports bottle with you, and if
necessary at the airport it can always be filled with drinking water for free.
The airport is a pleasant vanity and anticipation of something new, this sweet
expectation of the beginning of the trip and the joy of meeting, this is where the road to the
most desired countries and beloved cities begins. Every traveler knows how amazing this is,
even in some magical place, with which bright memories and bright moments are
associated.
Conclusions. Airports are different, and they leave impressions too different, for
example, someone is happy with a wonderful service, and someone is exhausted in queues
at passport control, and the same air harbor can leave directly opposite impressions.
References
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27. Unusual hospitality jobs in the world
Diana Koveshnikova, KaterynaChala
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Travel is inseparable from innovation. Moving about for business or
pleasure has been the driving force behind cultural change as far back as we can imagine. In
terms of new ideas, fresh approaches and evolving norms, brainstorming has always taken a
distant second to barnstorming. For creative and innovative individuals, hotel careers are
starting to include some really unusual jobs that go way beyond the worlds of front desk
clerks and maids.
Materials and research. Some high-end hotels have created rare and unusual jobs that
pique the interests of their clientele or highlight the specific location or culture of the
property. It’s all meant to create an exclusive reputation for the hotel and to enhance the
guest experience.
Sleep Concierge. Hotel rooms are essentially bedrooms, so getting a good rest should
be a top priority. For New York's The Benjamin, sleep is a guarantee. They back it up with
a Sleep Concierge to assess sleeping habits and recommend the perfect pillow.
YouTube Concierge. Job seekers with YouTube skills should take a look at the San Juan
Marriott Resort and Stellaris Casino. Water Sommelier. Water is life and an expert in the
art of living should know which mineral waters enhance which meals. Those with a very
fine palate can excel at pairings of meals with a water list at the Regent Berlin. Guests can
also enjoy the spa life at the Regent's saunas, massage rooms and beauty treatment centers.
Running Concierge. With healthcare becoming a concern for the corporate world, Westin
Resorts have partnered with New Balance sneakers to make sure business travelers are
keeping fit while eating out every night on the road. Staff members lead guests on short
runs through the local neighborhood, pointing out the highlights and touristy spots along
the way. Fitness buffs can now look beyond the local gym for work that gives them a
workout.
Recovery Concierge. When guests are in New Orleans, their party hard and a “recovery
concierge” is a welcome service for guests suffering from hangovers. The bartenders at The
Ritz-Carlton, New Orleans do double duty creating drinks to ease the pain and bounce back
for another night on the town. Dog Surfing Instructor: Southern California is also known
for its surfing culture and at the Loews Coronado Bay Resort in San Diego; dog can learn to
ride the waves right along with owner. The resort’s “Su’ruff Camp” offers canine
instruction to help dog ride human-sized surf boards at the Coronado’s special dog beach.
No need to leave Fido behind… dogs are welcome at this special beach.
A Bedtime Storyteller. Working as a bedtime storyteller in a hotel involves telling a
bedtime story to hotel guests on their request. Hotel guests no matter their age may need
someone to read or tell a story to them, they can now get this rare hotel job by making a
request for a bedtime storyteller. The bedtime storyteller comes into the room of the guest,
reads or tells a story until the guest sleeps.
Conclusions. This is just a sampling of the unique services hotels offer to provide
guests with a special and memorable experience. Today, top hotels are finding fun and
quirky hotel jobs to liven up the guest experience.
References
1. https://www.soegjobs.com
2. http://www.westjetmagazine.com
3. http://blog.virtuoso.com

149

28. Impacts of Tourism on Natural Environment
Diana Koveshnikova, Kateryna Chala
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The tourism industry is one of the fastest growing industries in the
world. On a local, national, and international level, tourism is economically and
environmentally significant. Tourism has the capacity to help build communities and
instigate positive environmental change. Sustainable and ecotourism has gained popularity
in the industry but there are still many ways humans make their mark as tourists. If the
number of tourists in a given area is greater than the capacity of the local environment, then
negative impacts quickly arise. The three main environmental issues of tourism are: the
depletion of natural resources, pollution and physical degradation.
Materials and research. The depletion of natural resources is a growing concern
especially in places where resources are already scarce. Water, in particular, is considered a
critical natural resource. In general, water is overused in places such hotels, swimming
pools and golf courses. Golf tourism has gained popularity but the maintenance of golf
courses requires large quantities of water, which can lead to water scarcity. Tourists also
tend to overuse water for personal use, resulting in larger quantities of waste water and
water shortages. In dryer regions like the Mediterranean, the issue of water scarcity is of
particular concern.
The tourism industry can also put pressure on land resources such as minerals, fossil
fuels, fertile soil, forests, wetlands and wildlife. More and more tourism and recreational
facilities are being built, but their construction can pose a threat to wildlife and local
ecosystems.
Pollution in the tourism industry comes in many forms: emissions, solid waste, litter,
sewage, oil and chemicals, noise, and light pollution. In terms of CO2 emissions, tourism
accounts for about 5% of emissions globally.
Noise pollution also arises from transportation and recreational vehicles such as
snowmobiles and jet skis. Noisy tourist destinations and thoroughfares can disturb and
distress wildlife, especially in sensitive ecosystems.
The tourism industry also has many physical impacts on the environment. Attractive
landscape sites, such as sandy beaches, lakes, riversides, and mountain tops and slopes, are
often transitional zones, characterized by species-rich ecosystems. There are 109 countries
with coral reefs. In 90 of them reefs are being damaged by cruise ship anchors and sewage,
by tourists breaking off chunks of coral, and by commercial harvesting for sale to tourists.
However with all these harmful effects, the environment is also gaining the optimistic
outcome of tourism.
Conclusions. If tourism destroys the environment with negative impacts, it also plays a
very big role in the preservation of the natural environment of the destination areas. As
tourism industry benefits from the tourism sites, it should be its morally responsible to take
a pivotal role in the conservation of the natural setting from which it gets benefits. An
appropriate and well managed tourism approach can reduce the pessimistic impact of
tourism on the natural environment.
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29. What is Alternative Energy
Volodymyr Marteniuk, Kateryna Chala
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Alternative energy, is energy generated from a natural source that is not
depleted when used, such as wind or solar power. Renewable energy has gained popularity
as it does not harm the environment.
Materials and research. There are many types of alternative energy.
Solar – Solar energy is a sustainable form of renewable energy from the sun, which can be
used to generate electricity and heat. Electricity is generated using photovoltaic panels.
Solar thermal panels, normally containing a liquid, capture heat from the sun.
Wind – Wind energy is harnessed using wind turbines, located on or off shore. Wind turns
the blades of a turbine, which then turn a generator to make electricity. One large turbine
can power roughly 3000 homes.Geothermal – Geothermal energy is captured from shallow
ground or hot water and hot rock found a few miles beneath the Earth’s surface, and even
from deeper down from the extremely high temperatures of molten rock called
magma. This heat can be used directly or used to generate electricity.
Biomass – Plant and animal matter (biomass) can be burned to create heat or to drive a
turbine to generate electricity.Hydropower – Hydropower is energy harnessed from moving
water such as rivers, tides and waves. Alternatively water is captured in dams and released
through a turbine to generate electricity. As the issues that result from the use of traditional
fossil fuels become more prominent, alternative fuel sources like the ones mentioned here
are likely to gain further importance.Their benefits alleviate many of the problems caused
by
fossil
fuel
use,
particularly
when
it
comes
to
emissions.
Сonclusion.Through combining them all we may be able to positively affect issues like
climate change, pollution and many others.
References
1.
( 2012 , 10) .Alternative Energy Sources Researchomatic .Retrieved 10 ,
2012, from http://www.researchomatic.com/Alternative-Energy-Sources-53253.html
2.
https://www.conserve-energy-future.com/alternativeenergysources.php
3.
Alternative Energy Sources Authors: Michaelides, Efstathios E. Stathis
,2012,
4.
The Hype About Hydrogen Fact and Fiction in the Race to Save the
Climate Joseph J. Romm
5.
Alternative Energy: Political, Economic, and Social FeasibilityPaperback.
, December 28, 2006,

151

30. Space Tourism
Maria Shevchuk, Kateryna Chala
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Space Tourism is the term that's come to be used to mean ordinary
members of the public buying tickets to travel to space and back. Many people find this
idea futuristic. But over the past few years a growing volume of professional work has been
done on the subject, and it's now clear that setting up commercial space tourism services is
a realistic target for business today.
Materials and research. The first steps will just be short sub-orbital flights, like Alan
Shepard made in 1961, since these are easier than getting to orbit. But the technical knowhow to make passenger launch vehicles and orbiting hotel accommodation is available, and
there is enormous unsatisfied demand - market research has revealed that most people, at
least in the industrialized countries, would like to take a trip to space if it was possible. This
gives huge scope for reducing the cost of space travel by large-scale operation like airlines.
Developing low-cost passenger launch vehicles is not just to create a pastime for the
rich. In business, the companies that make big money are the ones that serve big markets.
Like tourism on Earth, there will be a small expensive segment for the rich - but the great
majority of space tourists will be middle-class customers - the greater majority of us.
That is, commercial space activities today include satellites being used for
communications, broadcasting and photography (remote sensing). But these are small
businesses - no more than a few $billions per year - that will never need humans in space.
So "commercial space activities" today are not leading towards space tourism.
Consequently specific efforts need to be made to set up space tourism services, because
they won't happen as a natural consequence of present-day space activities.
So Space Future is playing its part by collecting all the work that is going on, and
making it accessible, to help people to understand that this is the way to the space age.
Like any other business, once space tourism gets started it will develop progressively. It
can be helpful to think of it as going through several phases. Starting with a relatively
small-scale and relatively high-priced "pioneering phase", the scale of activity will grow
and prices will fall as it matures. Finally it will become a mass-market business, like
aviation today.
The phrase "space adventure travel" has been suggested by Gordon Woodcock of
Boeing, and is a convenient one to describe the first phase. Customers will be relatively few
- from hundreds per year to thousands per year; prices will be high, $50,000 and up; and the
service will be nearer to "adventure travel" than to luxury hotel-style. Orbital
accommodation will be safe but "spartan".
Ticket prices will fall to the equivalent of a few $ thousand, and customers will from
hundreds of thousands to millions of passengers per year. Apparently unthinkable to most
people in the space industry, even 1 million passengers per year is just 8 hours of aviation!
And aviation is still growing fast at today's level of 1 billion passengers per year. So there's
no reason to suppose that space travel will ever stop growing. There's certainly no limit to
the possible destinations.
Сonclusion. Space tourism is an idea whose time has come. It's going to start soon,
and it's going to grow rapidly, generating the funds needed to open up space to a wide range
of human activities.
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31. Five Fine Innovations in Restaurant Business
Iryna Honhar, Halyna Lukianets
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Nowadays, to create a successful restaurant business it is very important
to keep up with time and improve skills and equipment frequently. Therefore, it is very
useful to follow innovations in order to attract guests and improve service of the restaurant.
Materials and research. Innovations that are currently being introduced are closely
related to the introduction of IT-technologies, Electronic menus, Menu at the restaurant's
showcase or at the board, Eco-styled restaurants and Rollercoaster restaurants, which are
described below.
IT-technologies. The biggest advantage of this massive cutting-edge innovation is that
everyone can book a table using internet in order to save time. It is also possible and very
useful to provide availability of free Wi-Fi in the establishment, so that a customer can
work, check mail, read news or chat with friends and family while waiting for the order.
The QR code is a good marketing stroke that attracts the attention of visitors. The web
site shows all the available items in the restaurant or cafe. This is a convenient way to
simplify the process of choosing and ordering dishes.
In addition, displays that built into the walls and can broadcast music clips and news
are now to be used as an unusual way to catch customer's attention.
Electronic menus. One positive aspect of their introduction is that Interactive e-menu
help to speed up service and reduce number of personnel. Moreover, it simplifies ordering
time. Advantages of e-menu include the possibility, firstly, to choose wine from wine list
according to the price, year, region, bouquet, and then correctly pick a dish; secondly, to
calculate the caloric content of the selected dish; thirdly, to give out a check immediately;
fourthly, to play games, read news or surf the Internet while waiting for the order.
Menu at the restaurant's showcase or at the board. Free access to the menu facilitates
the work of staff at food establishments. Visitors have the opportunity to get acquainted
with the list of dishes and don’t distract waiters from work.
Eco-styled restaurants. One primary reason is to source building materials and cafe
equipment that are environmentally-friendly. The great side benefit is a unique space,
provided for lower cost. Guests will have the possibility to see the variety of old, new, and
practical treasures inspired design.
What is more, purchasing product supply for restaurants and cafes from farmland and
using Kosher products for making food is an up growing trend now. Nevertheless such
products are much more expensive, comparing to ordinary ones.
Rollercoaster restaurants. Food and drinks can be ordered using a touch-screen device
on each table and than most food arrives through the network of rollercoaster tracks,
although there are some items (such as hot drinks) that are brought to the table by a waiter.
Conclusion. The introduction of innovative technologies in the restaurant sector leads
to an increase in the number of visitors, the expansion of the range of products and ways to
feed it, as well as the search for new innovative business solutions that enhance the
competitiveness of nutrition. Thus, with the advancement of technologies, the service sector
will be able to reach a new level of service.
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32. Rising Trend of Tourism for Students
Anastasia Pohodenko, Halyna Lukianets
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Those people who have opportunity to travel are really happy! And
students are often among them. In light of the growing overtourism problem in major cities
around the world, young travellers will increasingly search for off the beaten path
destinations in the coming year. The rapid growth of tourism in cities like Amsterdam,
Paris and Venice has caused locals to feel pushed out of their own cities, with visitors
taking over their city streets, public spaces and even housing, which naturally decreases the
quality of life for residents.
Materials and research. With this in mind, more travellers than ever will opt for
destinations which are similar to the major cities yet less crowded and less expensive.
Rather than following the tourist trail to Barcelona for example, cities with impressive
cultural offerings such as Seville and Valencia will be next on the list.
Tools such as Anywhere Search option allow students-travellers to see the prices of
alternative destinations on a map. To use the Anywhere Search function, search for a flight
on website by choosing your departure airport and in the return search box, type in
“Anywhere,” select your dates and click search to discover a list of new destinations ranked
by price or by location on the map.
What is different classic tourism from students’ tourism? Here some pieces of advice on
the ways to save your money and have good holidays are provided.
Pay attention to different special offers! For example, tours to hot countries have a
good price in winter time or holidays in mountains and skiing is best to hold in early
spring.
Expensive hotels it is not your way! In social networks there are many resources with
housing for one night such as hostels. It is good value for money and in this way you
should save your cash. In addition, many hotels will focus next year’s efforts on creating
large communal spaces for guests, rather than enlarging the size of individual rooms.
Today’s young travellers increasingly seek out accommodation with designated spaces to
hang out in and mingle, similar to a hostel concept. These open lounge areas will be the
focus point for social students who are looking for the comfort and privacy of a hotel, as
well as the additional benefit of meeting new people and networking.
Be communicative! Communicate in the social networks with different people from
other city, countries or continents. If you visit their country, they should tell you about
interesting places, cheap cafes and they really cool guide.
Culture! Different cultures – different customs and behavior. For example, the
Germans are not kidding everything, Indonesians can not be touched, and in Peru, food
should only be admired. So, be careful everywhere!
Conclusion. To sum up, I wish you fascinating and spectacular views, delicious food,
good weather and always friendly people! Be careful and good luck!
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33. Food Waste Issue: Possible Solution
Bohdan Poptanych, Halyna Lukianets
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction.It is a well-known fact that running a foodservice operation requires a lot
of thinking. You have to order ingredients on time, balance your finances, and manage your
staff amidst a world of other concerns. As important as it is to consider what food you’re
making, it’s equally important to think about what happens to food that’s left uneaten.
According to Feeding America, America produces an estimated 70 bln. tons of food waste
each year.
Materials and research. When we scrape off our dishes after a large meal, too full to
finish the remaining scraps on our plate, we rarely pause and think about the significance of
our action. It seems routine to us: if we have leftover food scraps that are unfit for eating,
shouldn’t they be thrown in the garbage? Our routine practices, unfortunately, make it
difficult for us to conceptualize the magnitude of global food waste. The problem is bigger
than we think.
The first step to reducing waste is to find out how much you’re wasting to begin with
and what kind of waste your establishment is producing. The primary goal of a waste audit
is to identify where your operation's waste comes from, you can then find ways to reduce it.
Another important measure is to provide your staff with a simple sheet of paper where
they can keep track of what's being thrown out, why it's being thrown out, and how much is
wasted. As an alternative, there are waste tracking systems that use a specially designed
scale with touch screen terminal and computer software to track how much food you're
throwing out without the hassle of a pencil and paper.
In addition, be sure to keep a second log system for post-consumer waste, or food
customers pay for but don’t eat. This type of waste is much more difficult to control
because, ultimately, if that toddler at table 3 doesn't want the broccoli his mom ordered for
him, odds are good that you're going to get it back, untouched, when they leave. Still, it's
well worth evaluating what is being thrown out and how much this amounts to.
Once you know what’s being wasted, talk to your staff and try to think of ways to
improve. What are the biggest contributors to food waste in your kitchen? Why are specific
items thrown out? These are the questions that should be in the back of your mind as you
look at the data. An easy way to think about next steps is to break up your waste types into
three categories:
Pre-consumer waste is food that doesn’t even leave the kitchen. It is the area where you
likely have the most opportunity for positive change because there are many factors within
your control when it comes to ordering, storing, and prepping your ingredients as well as
how you handle surplus ingredients.
Post-consumer waste is food that’s purchased by a customer, but not eaten. You can
make sure that you’re presenting guests with necessary information and proper portion
sizes, so your customers know what to expect and can eat until they are comfortably full.
Disposables are things like paper goods, plastic utensils, and packaging. Be mindful of
which disposables you choose and try to think of ways around using them whenever
possible.
Conclusion. Thus, even if your business seems to have a good handle on its production
of food waste, it's never a bad idea to dive a little deeper into how much waste you produce
on a daily basis.
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34. Problems and Perspectives of Development of Green(Rural) Tourism in Ukraine
Olexandra Khotieva, Larysa Yanenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Today tourism is not only a way of rest, but also one of the important
sources of replenishment of the budgets of countries. Green tourism is a relatively new type
of holiday in the countryside for Ukraine. However, today it is developing very fast and
gaining popularity among the city's inhabitants.
Materials and research .Ukraine has all the prerequisites for recreation in rural areas,
which can be considered as a specific form of subsidiary economic activity in the rural
environment, using the natural and cultural potential of the region or as a form of small
business. This allows to solve the problem of employment of the rural population, improve
its welfare, make full use of the natural, historical and cultural potential of the countryside.
The development of rural tourism in any region of Ukraine is complicated by several
circumstances, the main among which is the lack of promotion of rural tourism in Ukraine,
both on the domestic and foreign markets. Information about the existing farmsteads often
does not reach the consumer because of the lack of funds from the owners themselves. The
second problem is the imperfect legislative framework and the lack of methodological,
organizational, informational and material support to the rural population on the part of the
state. Currently, only some aspects of rural tourism activity are regulated by the Laws of
Ukraine "On Tourism". The problem is the lack of innovative projects and research on the
development of promising types of tourism. The formation and development of innovation
activities and scientific support of rural tourism will contribute to the creation of new
original tourism products, the integrated use and conservation of the natural environment
and cultural heritage, patriotic education, promotion of a healthy lifestyle, strengthening of
the international authority of Ukraine as a tourist state.
Great opportunities for the development of green tourism are in the Volyn region.
Lakes, rivers, woods with wild berries and mushrooms, therapeutic peat mud, spring
mineral water of the four types, hunting, and fishing create all the necessary preconditions
for the organization and functioning of the green tourism area. In addition, in the
countryside, the most preserved customs, rituals, and ancient local means of farming,
unique rural architecture and everyday life, hospitality of local residents. The opportunities
of tourism industry development on the territory of the region are reinforced by border
regulations and transport accessibility of their territories. Close proximity to the countries
of the European Union contributes to the development of international tourism.
Conclusions.The biggest problem of the intensive development of green tourism is
that most of the village owners in the regions are not registered as those who provide rural
tourism services, not integrated into agro-tourist associations. Therefore, there are other
problems that complicate the development of rural tourism in the regions, such as: lack of
regional programs for the development of rural tourism; low activity and culture of rural
residents in organizing their own affairs; lack of experience in organizing green tourism
both peasants and local authorities; low quality and comfort of accommodation facilities
and transport infrastructure. With the proper assistance of the state, rural tourism in the
regions can intensify the development of depressed rural areas, encourage improvement of
rural homesteads and villages, increase the cultural and educational level of the rural
population, and improve the well-being of the population and the economy of the region.
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35. Aroma Marketing in the Hotel and Tourism Business
Sabina Lahuta, Larysa Yanenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Aroma marketing is one of the most effective marketing areas that
aims to maximize customer engagement. Patrik Suiskind in the book "Perfumer" wrote:
"Who has a smell, he has the hearts of people." Scope of aroma marketing is diverse:
cooking, fast food, cafes and restaurants, souvenir shops, cosmetics, beauty salons, car
dealerships, hotels, travel companies, etc., and different scents are used for different
establishments.
Materials and research. Aroma marketing has become widely used in various
business areas. It became quite active in the tourist and hotel industry. We can experience
French cuisine in Provence from delicious authentic dishes through to finest gourmet dining
in stunning restaurants or enjoy the spicy diversity and wonderful Mediterranean seafood of
Turkey or the Asian delights of Bali. Fascinating sites explore the psychological and mood
enhancing effects of essential oils. Fabulous sites from different countries offer everything
you could ever need from finest essential oils to botanical skin care, consultancy, education,
cleaning products and professional services. The power of the essential oils is used in
conjunction with the asanas to experience new areas of perception and to be able to dive
deeper into the practice of aroma yoga.
There are various types of aroma marketing, which are used actively in companies:
flavoring rooms with clean aromas; aroma design of premises with mixed aromas
(compositions); professional selection of flavors taking into account business sphere;
aroma-scaling (neutralization of odors); seasonal flavoring; flavoring activities; aroma
rendering (the main component of aroma rendering is the development of an aromatic
type). The use of aroma technologies in the field of hospitality in the West has become selfevident. The great networks of world-famous hotels, such as the international hotel chain of
Swissotels Hotels & Resorts, the second-largest hotel chain of the Holiday Inn and many
others, have long and successfully used flavors to strengthen their brands and enhance the
loyalty of guests. Recently, serious hotel chains began to show interest in purchasing their
own "branded" scents, which are created by leading perfumers of the world specifically for
each client and are nowhere else used. There was a notion of "smell of the brand". It is with
the help of flavor that you can add an additional level of status to the hotel. Quite effective
is the use of aroma marketing in the tourism business. Exotic scents of tropical forests,
smells of the seaside or mountain paths carry customers to distant lands and favorite
vacation spots. The aroma of coconut milk is the most popular in this segment and the smell
of the sea and exotic fruits increase the number of sold trips by more than 10%.
Conclusions. Consequently, aroma marketing is not a future, it's a present, for the
successful management of tourism and hotel business, its use is quite promising in order to
increase the number of customers, thereby increasing the profit of the enterprise.
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36. Biotechnology is Enriching Our Life
Valentine Podolyanchuck, Larysa Yanenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Biotechnology research has been, and continues to be, central to
meeting many of the current global aspirations and challenges, such as maintaining food,
water and energy security for a healthy population on a habitable earth.
Materials and research. Currently, there are more than 250 biotechnology health care
products and vaccines available to patients, many for previously untreatable diseases. More
than 13.3 million farmers around the world use agricultural biotechnology to increase
yields, prevent damage from insects and pests and reduce farming's impact on the
environment.
Biotech is helping to heal the world by:
• Reducing rates of infectious disease;
• Saving millions of children's lives;
• Changing the odds of life-threatening conditions affecting millions around the world;
• Tailoring treatments to individuals to minimize health risks and side effects;
• Creating more precise tools for disease detection;
• Combating serious illnesses and everyday threats confronting the developing world.
Biotech is helping to fuel the world by:
• Streamlining the steps in chemical manufacturing processes by 80% or more;
• Lowering the temperature for cleaning clothes and saving $4.1 billion annually;
• Improving manufacturing process efficiency to save 50% or more on operating costs;
• Reducing use of and reliance on petrochemicals;
• Using biofuels to cut greenhouse gas emissions by 52% or more;
• Decreasing water usage and waste generation;
• Tapping into the full potential of traditional biomass waste products.
Biotech improves crop insect resistance, enhances crop herbicide tolerance and
facilitates the use of more environmentally sustainable farming practices. Biotech is helping
to feed the world by:
• Generating higher crop yields with fewer inputs;
• Lowering volumes of agricultural chemicals required by crops-limiting the run-off of
these products into the environment;
• Using biotech crops that need fewer applications of pesticides and that allow farmers to
reduce tilling farmland;
• Developing crops with enhanced nutrition profiles that solve vitamin and nutrient
deficiencies;
• Producing foods free of allergens and toxins such as mycotoxin;
• Improving food and crop oil content to help improve cardiovascular health.
Conclusions. Modern biotechnology provides breakthrough products and technologies
to combat debilitating and rare diseases, reduce our environmental footprint, feed the
hungry, use less and cleaner energy, and have safer, cleaner and more efficient industrial
manufacturing processes. Recent advances in biotechnology are helping us prepare for and
meet society’s most pressing challenges.
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37. Trends in Development of Tourist Business until 2020
Anastasia Golovan, Larysa Yanenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The modern tourist industry is rapidly progressing. Its development
promotes active economic growth in many countries of the world. Hotels and restaurants
provide numerous opportunities to reduce poverty in many parts of the world. Today,
tourism has become an independent industry; it constitutes almost 6% of the world gross
national product, 5% of all tax levies and 7% of world investment.
Materials and research.
According to the forecasts of the World Tourism
Organization (WTO), tourism will actively develop in the future. Number of travelers to
2020 year will reach 1.6 billion people a year, which means an increase in tourist arrivals in
2.4 times compared with 2000. Daily expenses of tourists, with the exception of funds for
air travel, will increase to 5 billion dollars a day. According to the forecasts of the WTO, it
is expected rapid development of outbound tourism. Germany, Japan, the USA, China,
Great Britain will be the largest suppliers of tourist streams. The economic backwardness of
the countries of Eastern Europe is a real barrier to attracting the population of these
countries to international tourism. The volume of tourism between the countries of Western
and Eastern Europe will grow in mostly east-west.
Specialists of the World Tourism Organization have identified five most promising
types of tourism in the XXI century:
1. Cruises - one of the most promising and rapidly growing kinds of tourism. At the
beginning of 1980, the number of "cruise" tourists was 1.5 million persons, now - 10
million and their number are constantly increasing.
2. Adventure tourism - for fans of acute sensations. We can see constantly growing
demand for ascent to the highest peaks of the world and excursions into sea depths.
3. Cultural and cognitive tourism will be actively developed in Europe, Asia, and the
Middle East, respectively, the importance of protecting cultural monuments will increase.
4. Business tourism has become active now and will be developing in the future, which
is associated with the rapid development of the world economy, the deepening of political
and economic ties between different states in the world.
5. Space tourism will provide annual revenue of $ 10 billion.
With the expansion of areas allocated for economic use, every year the landscapes
suitable for society are reduced. Therefore, the study of the possibility of using low-value
spaces for recreation is very relevant. The experience of using such landscapes has been
accumulated in developed countries. The territory of Ukraine is characterized by significant
areas of transformation landscapes as a result of mining developments, for example. So,
waste landfills can be turned into golf courses; areas after extraction and processing of
minerals - in reservoirs for water sports or sites for the construction of sports facilities.
Conclusions. The analyzed data show that the tourism industry is actively
developing: the number of tourist arrivals in the world is increasing in all tourist macroregions. Therefore, further scientific research should be devoted to finding ways to solve
problems of development of tourism industry in our country.
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38. State Policy on Development of Hotel Industry
Yevhen Shtoma, Larysa Yanenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The state policy on the development of the hotel industry, the
regulation of the main aspects of economic activity as a component of the tourism industry
aimed at improving its qualitative performance criteria is reflected in the Laws of Ukraine –
«About Enterprises», «About Business Activity», «About Limiting Monopolies and
Preventing Unfair Competition in Business Activities», «About consumer rights
protection» and «About tourism».
Materials and research. The methods and ways of improvement of existing and
construction of new modern hotels are explored. Standardization of the hotel industry,
systems of standards and specific plans of activity of enterprises of the hospitality industry
and tourism are needed. The legal field for the coordination of the functioning of the hotel
industry enterprises is due to the creation of a certain favorable legal regulation.
The role of government is recognized as an integrating force in the organization and
marketing of tourism. Social and demographic trends as well as changing values in society
and consumer perceptions promote the development of new opportunities and products in
the hotel, catering and tourism industry. Therefore, governments play a major role in
boosting tourism growth within their country or region. They are also the basis for the
application of statutory conditions such as safety, security, sanitation, and transport
infrastructure.
Recently, in addition to traditional full-service hotels, enterprises with a shorter set of
services and dishes are increasingly appearing. Specialization can be the most diverse.
Hotels can focus on serving the tourism market segment. The priority of the development of
hotel business in modern conditions is: improving existing and building new modern hotels,
improving the quality of service, ensuring the functioning of hotels in accordance with the
existing regulatory framework. To improve the quality criteria of the functioning of the
hotel industry, it is necessary to develop systems of standards and specific plans the
activities of enterprises of the hospitality industry and tourism, taking into account a
number of specific factors inherent only in this area of services to regulate the legal field of
coordination of functioning of the enterprises of the hotel industry. The legal framework for
the functioning of the hotel industry enterprises of Ukraine extends to the elements of the
technology of production, organization and realization of hotel services in the plane related
to the market of hotel services. Logically regulate the standards of certification of services
of enterprises of the hotel industry in order to prevent the sale of products dangerous for
life, health and property of citizens and the environment.
Conclusions. The main task of the system of legislative and normative provision of
enterprises of the hotel industry is interrelated and complementary functioning of legislative
acts and normative provisions. In modern conditions of economic activity, the legal
regulation of economic activity in the hotel industry, which consists of a set of legislative
and normative and technical acts, which form part of the national legal system, becomes of
special significance. The state policy on the development of the hotel industry as the main
component of the tourism industry and the sphere of services is aimed at improving the
quality criteria of its functioning.
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39. Electrical Engineering
Anatoliy Shohalevych, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Electricity has been a subject of scientific interest since at least the early
17th century. William Gilbert was a prominent early electrical scientist, who was the first to
draw a clear distinction between magnetism and static electricity. He is credited with
establishing the term "electricity". He also designed the versorium: a device that detects the
presence of statically charged objects. In 1762 Swedish professor Johan Carl Wilcke
invented a device later named electrophorus that produced a static electric charge. By 1800
Alessandro Volta had developed the voltaic pile, a forerunner of the electric battery.
Materials and research. Engineering is the application of scientific, economic design
and a wide range of other specialized fields of engineering. An engineer deals with the
technology of electricity, especially the design and application of circuitry and equipment
for power generation. The design processes often involved in these jobs require curiosity,
problem solving, creativity and consistent ability to complete tasks. These jobs require
math, computer and analysis skills. Concentration, communication and documentation
skills are sought after by employers too. A degree in electrical engineering can be the
foundation for many types of careers. While some jobs can be very technical and hands on
with computer designing, installation of equipment or manufacturing, others may be more
involved in assessing customer requirements and gathering the specifications and needs of
new equipment.
As an engineering student, design, develop and test electrical equipments is the major
purpose of all time. In other words, electrical engineer is concerned with using electricity to
transmit electric power. In electrical engineering, there are extensive subfields such as
power engineering, control system and signal processing. It is also worth to point out the
difference between electrical engineering and electronic engineering. According to the
research, electronic engineering is a major that deal with the electronic system such as
computers and radar, to be more specific, electronic engineers are concerned with using
electricity to process information.
Electrical engineers work on a variety of projects, such as computers, robots, cell
phones, cards, radars, navigation systems, wiring and lighting in buildings and other kinds
of electrical systems. Electrical engineers start out a project by defining what a new
electronics should be able to do. They will then design the circuits and parts of the
electronics using a computer. They will create a prototype and test the product to improve
it. Most products do not work initially or have some bugs that need to be fixed. The
electrical engineer needs to figure out the problem and make the product work. An
electrical engineer can work in a variety of engineering industries: Aerospace, Automotive,
Chemical, Construction, Defence, Electronics, Consumer Goods, Marine, Materials and
Metals, Oil and Gas, Pharmaceuticals, Power Generation, Rail, Telecoms, and Utilities.
Electrical engineers can work for corporations, non-profit organizations, or government
agencies. They can also become managers, patent attorneys, professors, or work in the
financial sector.
Conclusions. To study an electrical engineering degree, you will need a strong
background in mathematics and science subjects (especially physics). So, as you see, there
are a lot of employment opportunities in my field. I don't worry about finding a job. The
most important thing for me now is to study well and to graduate from the university.
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40. Mathematical Modeling of Electromechanical Transients in Asynchronous
Motors
Dmytro Samoilenko, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The main consumers of electricity are asynchronous motors (more than
60%). Therefore, the priority value, along with the optimal design of asynchronous motors
(AM), is the problem of optimal simulation of alternating current electric motors and the
study of their operating modes.
Materials and research. The processes of the electric drive are characterized by
changes in its operation modes, caused by starting and inhibition of the drive motor,
changes in the load from the working machine, adjusting the speed of rotation and changing
the direction of rotation, voltage fluctuations in the power supply, etc. To study these and
transient processes that occur in an electric motor, we use the system of equations proposed
by Park-Gorich for the synchronous rotating coordinates u and v. The solution of the data
of differential equations, in the Runge-Kutta method, is organized in the software
environment of Python 2.7 and MS Excel.
The developed program allows to increase the speed, convenience and quality of
calculations of quantities and quantitative relations between the individual parameters of a
real object by studying the functional dependences obtained during the implementation of
the mathematical model. The possibility of simulating large fluctuations in blood pressure,
both steady state and transient processes, is carried out using a differential harmonic
method. Together with it, we use the synchronous-rotating axis u-v.
The system of differential equations used in the development of a mathematical model:
p * u  uu  iu * r   v

p * v  u v  iv * r  u
p * fu  i fu * r f  s * fv
p * fv  i fv * r f  s * fu
1
Hj
This method of calculation compared with existing software tools such as Matlab,
shows similar results within acceptable error, but in contrast does not require the
installation of additional software complexes. In addition, it simplifies the input of the
initial parameters of the asynchronous motor and the mechanism, gives greater flexibility in
output of the result in the form of various graphs.
Conclusions. The chosen method allows the input of any parameters of the
asynchronous motor, the initial calculation conditions for the study of sufficiently complex
modes that arise during the operation of the machine. In addition, the graphs allow you to
choose variables to make a choice, to change the scale of the border on the axes, to make
captions, to display the results both in relative and in the named units, and much more.
 p * s  (M э  M c ) *
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41. Reactive Power in Dispersed Power Supply Systems
Dmytro Samoilenko, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The problem of reactive power management has a significant impact on
the reliable and efficient operation of power systems. We have chosen to study this problem
since it is not widely researched and there is an urgent need to perform additional
experiments in this field. After thorough research of the topic we have found gaps that
needed to be filled.
The problem research is based on the application of the theory of mathematical
statistics and the theory of mass service.
Materials and research. Consider the problem of generation of reactive power directly
to consumers, which requires low production costs, also has a significant impact on the cost
of electricity as a whole by changing the value of the cost of transporting electricity.
In electricity networks with bi-directional accounting of active and reactive electric
power flows, the estimation of reactive power losses is possible only if the directions of
active and reactive power transit coincide. At present, with the development of distributed
generation, this condition is not fulfilled even for distributive networks of 10 kV, and
especially for transmission lines of higher voltage classes, which consists in the increase of
the charge for the flow of jet power for dispersed sources (DS), which, in fact, provide
group compensation for the reactive power consumption of electricity grids. The latter
negatively affects the profitability of investments in the development of renewable energy
and is one of the reasons for the economic inexpediency of developing the DS of small
installed capacities, although the positive influence of the latter on the power grid regimes
has been repeatedly confirmed.
In order to assess the economic aspect of the implementation of the concept of
dispersed generation, a methodology should be used to select alternatives for generation,
the results of which determine the financial feasibility of designing a micro-energy system
based on the sources of DS of the review on the urgency, advantages and potential of
renewable resources in Ukraine, on the basis of the obtained methods an algorithm for
alternative energy supply ' using scattered energy sources. The complexity of such an
electricity supply system is the need to inform the processes, the use of modern power
plants, electrical apparatus and accounting systems.
The introduction of dispersed generation is stimulated by the desire to diversify fuel
and energy resources by increasing the share of alternative and local (including
technological waste) resources. In the context of growing tariffs for energy, lack of
generating capacity, their wear and performance, and the interest in using dispersed
generation to increase reliability on the part of consumers is continuously increasing.
Conclusions. The advantages of such a system will be assessed both by the consumer
and the grid, as the separation of electricity sources positively influences the schedule of
electric load, allows for the application of differentiated tariffs and increases the reliability
of electricity supply. Difficulties which we encountered during our research would be
analyzed further in our further experiments.
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42. Advantages and Disadvantages of Tourism
Kristina Pavlovska, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Tourism can have a negative impact on the natural environment. The
needs of tourists, local governments are to build more facilities and infrastructures around
tourist attractions, which may result in the destruction of natural habitats. Tourism also
creates more pollution and waste, including growing emission of greenhouse gases, dumped
leftovers and overuse of water, power and other kind of energy in luxurious hotels. Based
on these grounds, it seems that tourism puts great pressure on ecosystem and local
resources, and it should not be encouraged.
Materials and research .What are disadvantages of tourism? There are couple of
them. For instance: Tourism can often cause environmental damage with things like
pollution and forest fires. Even if tourists behave responsibly, the sheer number of the them
can cause problems. Things like ancient buildings, monuments, and temples often struggle
to cope with the vast amounts of tourist traffic and they suffer wear and tear or damage.
The commercialization of culture can undermine the soul of a tourist destination. Local
traditions that have a rich cultural heritage are reduced to wearing costumes and putting on
acts for the tourists in return for money. Money can end up being directed to tourist areas
when it could be used more effectively elsewhere in a country. The locals who don’t live in
specific tourist areas miss out and suffer relative decline.
The tourism industry encompasses many different areas, so it also creates jobs in many
different areas. With tourism come hotels, restaurants, car rental agencies, tour companies,
service stations, souvenir shops, sports equipment rentals, and much more. All of this
creates many different levels of employment for people in a given community.
In many places the introduction and development of tourism allows local people an
opportunity for economic and educational growth that would not otherwise be available. In
addition, it allows both the tourist and the local community a chance to experience other
cultures, which broadens understanding.
If properly used, tourism generated income can be tremendously beneficial to the host
country and its local communities. Tourism generated income can be used on a national and
local level to better education, improve infrastructure, to fund conservation efforts, and to
promote more responsible tourism.
However, flourishing tourism in a place can be very rewarding in terms of local
economy. Holiday makers flocking to other countries are not only bound to spend on tickets
of attractions, but also pay for food, accommodation, transportation and entertainment.
Both local people and governments can make a large amount of money through these
services, and more employment opportunities can be created as well.
Furthermore, the increasing development of tourism is a boon to travelers as well. The
provision of direct airlines makes it possible for them to travel conveniently and
comfortably. With adequate local facilities and services available, they can spend more of
their holidays having fun and relaxing. In addition, both locals and tourists can experience
more cultures than ever before, and they can be more open-minded to eliminate
preconceptions and deepen mutual understanding among nations.
Conclusions. In conclusion, the prosperity of tourism can provide benefits for people
on a global scale.
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43. Wine Tourism as a Promising Kind of Tourism
Yulia Monastyrska, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Wine tourism is a tourism, the purpose of which is (or includes) tasting,
consumption, buying wine directly in the wine industry. Wine tourism includes visits to
winemaking, vineyards, famous restaurants, wine festivals and other special events.
Wine from ancient times was considered a gift of the gods. This idea of the red thread
passes through the entire mythology of the Mediterranean civilization.
Materials and research. It was thanks to the "divine origin" that ancient doctors used
wine in pharmacology, preparing various drugs on its basis. In addition, this drink was
prescribed by recovering people to restore strength. In ancient Greece, Hippocrates also
recommended the use of the therapeutic properties of wine against many diseases.
Modern science also confirms the beneficial, strengthening effect of natural wine on
the body of an adult, if it is, of course, consumed in reasonable quantities.
Ribintsev VA considered the prospects concerning the possibility of functioning of
"wine tourism" in his publications. Among the foreign authors, Michael Hall, Harry
Johnson, Brock Crambron, Donald Goetz were involved with this problem. But the
proposed approaches of the abovementioned authors do not fully address the specifics of
the development of wine tourism as a new tourist product.
Thematic tours - this is not only a vacation, but also a large expansion of horizons.
They carry some intellectual load on the tourist. In such trips tourists learn a lot of new on a
certain topic, apply the already acquired knowledge in some industries and directions.
Thematic tours allow gradual and profound assimilation of new information on a selected
theme that is in line with its own interests and tourist's tastes.
Gastronomic tourism is a kind of tourism related to the acquaintance and tasting of the
national culinary traditions of the countries of the world. Gastronomic tours are welldeveloped and organized in European countries (Czech Republic, Hungary, Scotland,
France, Italy, Spain) where there is a developed network of tours of national restaurants.
The greatest lovers of wine and gastronomic tours have proven themselves Germans,
Englishmen, Americans and Japanese. Gastronomic tourism is a synthesis of ecology,
culture and production. The founders of the idea of gastronomic tours are Italians who
skillfully combined the establishment of trade and technology industries with the
involvement of tourists under the sign of tasty and healthy food. In the world, gastronomic
tourism is not a massive enthusiasm.
Conclusions. Wine tourism is designed for those who are interested not so much the
final product, but the secret of its origin and the technological chain of production. True
wine lovers perceive wine tours as an opportunity to touch the ancient traditions and plunge
into a special atmosphere of communication.
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44. History of Tourism Development
Yulia Monastyrska, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The development of civilization is intimately connected with the
development and strengthening of contacts between individual states, nationalities,
territories. Numerous - from the very beginning of the development of human society travel initially played a purely practical role: the identification of the nature of neighbors their friendly or hostile mood - the exchange of experience, the search for markets and the
purchase of goods, etc.
Materials and research. The beginning of tourism development is the ancient period.
At the beginning of the formation of the human society of travel, undoubtedly, were
necessary for the survival of mankind. People periodically moved from place to place in
search of food or to ensure their own safety.
Later, when a person began to lead a sedentary way of life, travel began to acquire a
different meaning. From ancient times, many trips were motivated by simple human
curiosity, such as the desire to find out what is located on the far hill or on the other side of
a wide water area. This kind of travel - to learn something, to observe something, to have
fun and relax - could not have any particular economic, political or cognitive purpose.
Probably, he had no quick effect, except for someone's personal interest in the unknown,
but his results were then as significant as now: some people talk about their adventures,
after which other people tend to repeat their experience.
During the ancient period, most of the trips were done with the aim of exchanging
commodity surpluses produced in one region for goods available in another. In addition,
travel becomes an integral companion of hostilities. Trips often had an educational
character: it is known that the decimal system of calculus, as well as algebra in general, the
basis of alphabetical writing, a lot of knowledge in astronomy, navigation, etc. "Migrated"
from Asia to Greece in the minds of future prominent scholars-philosopher.
The rest of the motive for traveling can be reduced to sporting (except for the famous
Olympic Games that gathered almost all of the Mediterranean in Greece, so that even the
wars were stopped, there were a number of similar sports competitions of different
proportions) and religious (the concept of pilgrims )
Despite the fact that most trips to the heyday of antiquity occurred, as we see, not with
entertainment purposes, in Europe during the Roman Empire there is a new kind of travel leisure tourism. Romans from wealthy families often went to Greece to supplement
education. Gradually, these trips became entertaining: trips to Greece were carried out by
the whole family or the indigenous rich Romans, men for recreation, mainly to warm
mineral springs.
Conclusions. The history of tourism development cannot be considered either
completed or frozen at some stage: it is closely intertwined with the history of mankind, as
determined by it, and defining it, since the development of tourism itself influences the
economy, social and cultural environment and international contacts of the country.
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45. Electricity and its History
Dmytro Tychyna, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Electricity or electric current is called directionally moving stream of
charged particles such as electrons. Also electricity is the energy resulting from such
movement of charged particles and light, which is obtained on the basis of this energy.
Materials and research. The term "electricity" was introduced by the English scientist
William Gilbert in 1600 in his book "On the magnet, magnetic bodies and the great magnetthe Earth".Electricity is able to create around electrical conductors or charged bodies the
electric field. Using electric fields to influence the other bodies possessing electric charge.
Electric charges, as we all know, are divided into positive and negative. This choice is
conditional, however due to the fact that he's been historically done, it is only so for every
charge connected with a specific sign. The body charged with one kind of sign, repel each
other, which have different charges-opposite attract. During the movement of the charged
particles, that is, the existence of electricity apart from the electric field, a magnetic field.
This allows you to establish a relationship between electricity and magnetism . Interesting
that there are bodies which conduct electricity or body with a very large resistance. This
was discovered by the English scientist Stephen gray in 1729. The study of electricity, most
fully and fundamentally engaged in a science like thermodynamics. However, the quantum
properties of electromagnetic fields and charged particles have been studied quite another
nauseum — quantum thermodynamics, however, some of the quantum phenomena can be
readily explained conventional quantum theories.
We need to say that there is no scientist who can be considered the discoverer of
electricity, as from the earliest times to the present days, many scientists study its properties
and learn something new about electricity. The first who became interested in electricity,
was the ancient Greek philosopher Thales. He discovered that amber rubbed on wool
acquires the property to attract other light bodies. Select another ancient Greek scholar
Aristotle studied some of acne that has hit the enemies, as we now know, by an electric
discharge. In the year 70 of our era the Roman writer Pliny studied the electrical properties
of the resin. But then for a long time about electricity had not received any knowledge. And
only in the 16th century court physician of Queen Elizabeth 1, William Gilbert began to
study the electrical properties and made some interesting discoveries. After that began,
literally, "electric madness". Only in 1600 the term "electricity" was introduced by the
English scientist William Gilbert. In 1650, thanks to the burgomaster of Magdeburg, Otto
von Guericke, who invented an electrostatic machine, the opportunity to observe the effect
of the repulsion of bodies by the action of electricity was presented. In 1729, the English
scientist Stephen gray conducting the experiments on transfer of electric current on the
distance, accidentally discovered that not all materials have the property equally to transmit
electricity. In 1733, the French scientist Charles du Fay discovered the existence of two
kinds of electricity, which he called the glass and resin. The twentieth century gave the
world the theory of Quantum electrodynamics.
Conclusions. However, this is only the basic discoveries made by scientists, and
promoted the use of electricity. But studies continue today, and every year discoveries are
made in the field of electricity.
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46. The Peculiarities of Nuclear Energy
Dmytro Tychyna, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Past experience has shown that is at least 80 years before some of the
main sources of energy are replaced by other tree replaced coal, coal - oil, oil - gas,
chemical fuels replaced nuclear power. History of mastering of nuclear energy - from the
first pilot experiments - has about 60 years old when in 1939. opened the reaction of
uranium fission.
Materials and research. In the 30-ies of our century, the famous scientist I. V.
Kurchatov justified the need of development of scientific and practical work in the field of
nuclear technology for the benefit of the national economy. In 1946, the Soviet Union was
built and launched first in the European-Asian continent a nuclear reactor. Created the
uranium mining industry. Organized the production of nuclear fuel uranium-235 and
plutonium-239 has started to produce radioactive isotopes. In 1954 he started to work the
world's first nuclear station in the city Obese, and after 3 years on the oceans of the world
came the world's first atomic icebreaker ship "Lenin". Since 1970. in many countries
implemented an ambitious program of nuclear energy development. Currently, hundreds of
nuclear reactors operate around the world. Energy is the cornerstone. All the benefits of
civilization, in all material spheres of human activity - from washing clothes to the
exploration of the moon and Mars require the expenditure of energy. And more and more.
Today, nuclear energy is widely used in many sectors of the economy. Build a powerful
submarines and surface ships with nuclear power installations. With the help of the
peaceful atom searches for minerals. Mass application in biology, agriculture, medicine, in
space exploration found radioactive isotopes. In Ukraine's 5 nuclear power plants (NPPs).
A positive value of nuclear power plants in the energy mix is obvious. Hydropower for the
work requires the creation of large reservoirs, which flood large areas of fertile land along
the banks of rivers. The water in them becomes stagnant and loses its quality, which in turn
exacerbates problems of water supply, fisheries and the leisure industry. Thermal power
stations contribute most to the destruction of the biosphere and natural environment of the
Earth. They have destroyed many dozens of tons of fossil fuels. For its extraction from
agriculture and other spheres are removed huge tracts of land. In areas of open coal mining
formed the "lunar landscapes". The increased ash content in the fuel is the main cause of
emissions in the air tens of millions of tons . All thermal power plants in the world emit in a
year up to 250 million tons of ash and about 60 million tons of sulfur dioxide. Nuclear
power plant-the third pillar in the system of modern world energy. Equipment of nuclear
power plants is undoubtedly a major achievement of the NTP. In case of trouble-free
operation of a nuclear power plant produces almost no pollution to the environment except
heat. The truth as a result of operation of nuclear power plants (and enterprises of the
nuclear fuel cycle), the formation of radioactive waste that pose a potential risk.
Conclusions. The volume of radioactive waste is very small, they are very compact
and can be stored in conditions that guarantee no leakage to the outside. Nuclear power
plants more economical than the usual thermal plants and, most importantly, their correct
operation is a clean source of energy.
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47. Modern Status and Features of Tourism Development in Switzerland
Daryna Ivanova, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The tourism industry is one of the most dynamically developing sectors
of the world economy. For a number of countries, tourism is a source of significant foreign
exchange earnings, promotes creation of additional workplaces, expanding international
contacts. The tourism sector accounts for about 6% of the world gross national product, 7%
of world investments, 11% of world consumer spending. Thus, today we can not notice the
huge influence that the tourism industry has on the world economy. Experts at the World
Economic Forum in Davos announce the competitiveness of 130 countries in the tourism
industry. Switzerland is recognized as the best country in terms of the value of rest, safety,
ecology and another 11 criteria; Austria, Germany, Australia and Spain also rank among the
top five states.
Materials and research. The tourism brunch, which involves a large number of Swiss,
is takes an important place in the development of the Switzerland’s economy. The presence
of developed tourist infrastructure, a network of railways and highways, combined with
scenic nature and favorable geographical location provides inflow to a significant number
of tourists in the country, first of all: Germans, Americans, Japanese, and in recent years
also Russians, Indians, Chinese, 15% of national income comes from tourism.
International tourism occupies an important place in the economy of Switzerland: each
year it brings almost 13 billion Swiss francs of income, which is 8% of the country's total
national income, and at the same time provides employment for about 14% of the
population.
The development of tourism in Switzerland has deep historical roots. Located at the
crossroads of many ways in Europe, Switzerland always has been being a very visited
country. Traders and pilgrims found shelter here and rest on their way to their final goals.
This greatly contributed to the progress of the hotel business, which over the years became
increasingly sophisticated.
The constant inflow of visitors in the winter and summer made Switzerland a truly
tourist destination. At the same time, Switzerland did not go the way of consolidation and
creation of massive skyscrsper hotels, saving the originality and comfort of classical
boarding houses, small camps and farms for recreation. Most hotels are part of the Swiss
Association of Hotels and are classified by a five-star system.
The interest in Switzerland as a country of business tourism is growing every year:
holding conferences, seminars, trainings and incentive programs in Switzerland is
prestigious and reliable. The cleanest nature, small distances between cities, high quality of
service, greater possibilities for carrying out of any measures, high level of safety and
various options of rest - this is enough for attracting business tourists. Very popular among
Swiss guests are technical visits. You can visit a cheese factory, a brewery, or a chocolate
factory, cook your own beer, see the process of cooking cheese or chocolate.
Conclusions. Thus, the variety of landscapes in this mountainous country gives
Switzerland its uniqueness and charm. Switzerland is famous all over the world for its
banking system, various varieties of cheese and chocolate, time industry, beautiful nature
and excellent public transport network. All this reasons attract people over the world.
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48. Prospect of Development Business Tourism in Ukraine
Daryna Ivanova, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Business trips is one of the most promising branch of modern tourism
which develops really quickly our days. Business tourism takes an important position in the
development of the national economy, contributes to promote its integration into the global
economic market. Modern business is impossible without active information exchange,
mastering of new technologies, professional development at all levels of business
education, participation in international congresses, seminars, exhibitions, etc. All of it is
included to business tourism brunch. Thanks to this area of tourism there is a surge of new
ideas in the economy.
Materials and research. Today, instead of the term business tourism often used the
English term-abbreviation - MICE, which exactly shows structure in the form of tourism.
The development of business tourism in our country is promising, as Ukraine, located in the
center of Europe, at the crossroads of transport routes, and which has favorable natural and
climatic conditions for the progressive development of its tourist sphere, considerable
historical and cultural potential, necessary human and material resources, significantly
behind the majority of European countries by the level of development of tourist services.
Creation of the business tourism infrastructure in Ukraine will contribute to the
comprehensive development of cities and the state. Business tourism contributes to the
development of local infrastructure, initiates the influx of currency into the country, affects
service industries that carry out auxiliary and related tourism activities. Business tourism
covers groups of people, united by the sole purpose or professional interests. It can be
businessmen, engineers, doctors, educators, agricultural specialists who travel on special
programs and routes.
The concept of "business tourism", based on the practice of international tourism,
covers a wide range of travels:
• business trips for company employees for negotiations, participation in production
meetings, presentations, sales activities, etc.;
• trips to congresses, conferences, exhibitions, fairs, exchanges;
• Trips to official delegations.
Business tourism is not enough developed but promising industry in Ukraine.
Insufficiently developed infrastructure, expensive accommodation in public facilities for
business-class accommodation, small amount of advertising of this kind of tourism - all this
slows down the development of business tourism in Ukraine.
Conclusions. Consequently, modern tourism with a business purpose becomes the
most promising kind of tourism through its off-season, forecasting, orientation towards a
high-income client. At the same time, the main obstacle to the development of business
tourism is the lack of a proper hotel business. The entry of our state into an increasing
number of international organizations, the holding of European and world forums here,
sports competitions and championships allow you to quickly change the situation for the
better. Ukraine has every opportunity to become a world-class business tourism destination.
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49. Stevia Rebaudiana as a Novel Source of Food Additives
Katrina Moshkalo, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Stevia rebaudiana is a perennial bush originating in South America,
traditionally used as sweetener or as medicine. Stevia contains important natural
antioxidants such as flavonoids and various phenolics, tannins, essential oils and other
compounds. In addition, stevia could be a potential source of prebiotics, mainly inulin-type
fructooligosaccharides with promising beneficial immunomodulating activity. Moreover,
stevia is a natural source of steviol glycosides, like stevio-side and rebaudioside A. These
substances are 200–400 times sweeter than saccharose and are utilized as calorie-free
sweeteners, while possibly having also functional properties. Therefore, owing to its
important bioactive compounds stevia, may find applications in therapy of various diseases
such as diabetes, obesity, aging and dental plaque. In the future, Stevia rebaudiana may
become increasingly used as a potent source of food additives and nutraceutical ingredients.
Materials and research. Stevia rebaudiana or commonly named stevia is an ancient
perennial bush growing up to 1 m tall, which has small elliptic leaves 3–4 cm long. The
plant and its sweet taste were first described by the botanist Bertoni. It belongs to Asteraceae family and originates in Paraguay and Brazil. Nowadays, due to its unique properties, its
cultiva-tion has spread widely throughout America, Asia and Europe. There are more than
230 spe-cies in Stevia genus but only S. rebaudiana is wide-ly grown for its sweet leaves.
The taste is caused by sweet steviol glycosides, which are formed by enzymatic
hydroxylation within the plant. Although the leaves of stevia have the highest contents of
various steviol glucosides, these com-pounds can also be found in declining quantities in
the flowers, stems, seeds and roots.
For centuries, the leaves of stevia have been used as a sweetener and various ailments.
Japan was the first country in Asia by the mid 1970s that used stevia leaves com-mercially,
in the food and drug industries, as an al-ternative to synthetic sweeteners.
The stevia glycosides are natural low energy sweeteners, which can be used as
functional ingre-dients in nutrition. Stevia leaves and their extracts can be used by diabetic
and phenylketonouric pa-tients as well as by obese people due to the abil-ity to reduce the
craving for sweet and fatty foods
Stevioside is very stable at high temperatures up to 200 °C and in a wide range of pH
values, is not fermented and does not support formation of plaque on the teeth.
Accordingly, stevio-side has a high degree of stability and can find ap-plication as natural
stabilizer in a variety of dairy products, beverages, confectionery and other foods.
Additionally, rebaudioside A is stable in a wide variety of foods and beverages such as
flavoured ice-tea, juices, flavoured milk and “live” yogurt. Besides the application as a
sweetener, ste-vioside may have medicinal applications. Stevia leaves and stevioside have
been used as substi-tutes for saccharose in the treatment of diabetes mellitus, obesity,
hypertension, inflammation and cancer.
Conclusions. S. rebaudiana contains important natural anti-oxidants such as flavonoids
and various phenolics, tannins, essential oils and other compounds. These substances have
antioxidant, antimicrobial, immunostimulatory and sweetening activities. According to
recent research, stevia can be used as a novel functional ingredient in the food, feed and
medical industry, although further research is needed to confirm all the positive beneficial
properties.
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50. Price Bundling in Online Travel Markets
Yulia Zilinska, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introducion. Price Bundling in Online Travel Markets is going to be more and more
important nowadays. Because using internet is more comfortable and safe our time. So, it
should be relevant to develop and discuss this topic. The purpose of this study is to
determine whether the practice of price bundling by online travel agents is associated with
actual monetary savings to consumers. Conventional economics theories generally assume
that price bundling results in consumer savings in comparison with purchasing the same
component products separately, and this is what travel agents are highlighting in their
advertisements for selling travel packages. This study also investigated whether the
magnitude of bundle discounts vary by four relevant variables such as travel agent,
destination city, hotel class, and the timing of purchase.
Price bundling, offering two or more separate products/services together in a single
package at a different price from the sum of the components’ prices, is one of the most
prevalent marketing practices in many industries, including hospitality and travel. Virtually
all types of firms in the hospitality and travel industry, from suppliers such as hotels and
airlines to intermediaries such as travel agents, are encouraging customers to purchase
travel “packages” rather than a single component of travel. The purpose of this study is to
determine whether the practice of price bundling by online travel agents is associated with
actual monetary savings to consumers. Conventional economics theories generally assume
that price bundling results in consumer savings in comparison with purchasing the same
component products separately, and this is what travel agents are highlighting in their
advertisements for selling travel packages. This study also investigated whether the
magnitude of bundle discounts vary by four relevant variables such as travel agent,
destination city, hotel class, and the timing of purchase. The results show that purchasing a
travel bundle results in significantly lower consumer prices than purchasing the component
products separately. However, the magnitude of the bundle savings is inconsistent across
the relevant variables. In particular, Travelocity tends to offer significantly greater bundle
savings than Expedia; bundles including upper-class hotels appear to provide greater
absolute discounts than lower-class-hotel bundles, but those two are not significantly
different in terms of percentage discounts.
The findings indicate that there are monetary savings in the form of lower prices
realized by consumers who purchase bundled offerings from online travel agents, and there
is an interaction effect between channel and hotel class.
Conclusions.The results show that purchasing a travel bundle results in significantly
lower consumer prices than purchasing the component products separately. However, the
magnitude of the bundle savings is inconsistent across the relevant variables. In particular,
Travelocity tends to offer significantly greater bundle savings than Expedia; bundles
including upper-class hotels appear to provide greater absolute discounts than lower-classhotel bundles, but those two are not significantly different in terms of percentage discounts.
Some important implications of the results are discussed, along with the limitations of the
study and suggestions for future research.
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51. Advantages of Distance Learning in Higher Educational Establishments
Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Distance learning is a term referred to a way of learning, presupposing
remote education without being in regular face-to-face contact with a teacher in the
classroom.
Materials and research. Defining the notion of “distance learning”, it is possible to
outline several features typical for this kind of education. Namely, the separation of teacher
and learner during at least a major part of each instructional process, the separation of
teacher and learner in space and/or time, the use of educational media to unite teacher and
learner in order to carry course content as well as the provision of two-way communication
between teacher, tutor or educational agency and learner. Notably, that under such type of
learning, the control of the learning pace by the student rather than the distance instructor is
observed.
There are two major types of distance education – synchronous and asynchronous.
Synchronous instruction requires the simultaneous participation of all students and
instructors. The advantage of synchronous instruction is that interaction is done in "real
time" and has an immediacy. Examples include interactive telecourses, teleconferencing
and web conferencing, and Internet chats.
Asynchronous instruction does not require the simultaneous participation of all
students and instructors. Students do not need to be gathered together in the same location
at the same time. Rather, students may choose their own instructional time frame and
interact with the learning materials and instructor according to their schedules.
Asynchronous instruction is more flexible than synchronous instruction, but experience
shows that time limits are necessary to maintain focus and participation. The self-paced
format accommodates multiple learning levels and schedules. Examples of asynchronous
delivery include e-mail, audiocassette courses, videotaped courses, correspondence courses,
and WWW-based courses.
Uncovering its benefits, it is notable that distance learning proposes lots of flexibility.
Primarily, it destroys major existing borders. With distance learning courses, students can
complete their course work from just about anywhere, provided there is a computer and
internet connection. This allows students to work whenever and wherever it is more
convenient for them without having to squeeze in scheduled classes to an already busy life.
Among some additional advantages, one may include the gain of extra knowledge and
abilities. This is meant by the fact that a person is able to transfer the computer and Internet
skills that he or she usually gains in the process of distance learning experience to other
facets of their life. It should be outlined that every person has its own pace in doing things.
This is especially evident during the educational process. In a usual institution, one may
face problems of not being able to cope with the requirements of doing various activities on
the same level as other students. Distance learning offers a solution to this problem. As it
offers self-paced learning, both slow and quick learners can find the tempo of studying that
suits them personally. Subsequently, this encourages more effective learning process as
well as reduces stress and increases satisfaction.
Conclusions. A lot of researches and our own experience have shown that distance
learning is effective, efficient, available, flexible and rather cheap way of acquiring
knowledge.
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52. Disadvantages of Distance Learning in Higher Educational Establishments
Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. It goes without saying that distance learning has lots of advantages in it.
Yet, some critics opposing the view claim that it poses a number of drawbacks that question
the general and basic point of its effectiveness.
Materials and research. Firstly, distance learning is criticized due to the lack of social
interaction. If the classroom environment is what you love most about learning you may
want to take a step back and reconsider distance learning. You are likely to get some
interaction in chat rooms, discussion boards and through email, but the experience will be
quite different than traditional courses.
Apart from that it is believed that the format offered by distance learning does not suit
to all learners, presupposing that not everyone is an ideal candidate for such a type of
education. If a person is aware of the fact that he/ she tends to have problems with
motivation, procrastination and, in general, needs lots of individual attention from an
instructor, then he/ she may want to think long and hard before enrolling in an online
learning program.
One of the greatest disadvantages of distance learning is that some employers do not
accept such online degrees. While a majority of employers will, there are some who still see
a stigma attached to distance learning. Thus, it is necessary to realize beforehand that such
an online degree may not be the ideal tool for some job fields or for future learning.
Another point that should be considered is that distance learning requires adaptability
to new technologies. If a person has never been one to love working with technology, he or
she will probably get a lot less out of an online course than their more tech-savvy
counterparts. For this reason, it is essential for people to make sure that they feel
comfortable working with computers and with online programs before signing up for a
class.
The further common criticism of distance learning suggests that not all courses
required to complete the degree may be offered online. It makes sense that more practical
majors like nursing are not offered entirely online, after all, part of the degree is learning to
work directly with patients. Furthermore, distance learning does not give students the
opportunity to work on oral communication skills. Students in distance learning courses do
not get the practice of verbal interaction with professors and other students. Thus, it makes
it evident that distance learning is unable to develop properly the skillset of a person.
Besides, some may find it of an utmost importance that distance learning does not offer
immediate feedback. In a traditional classroom setting, a student's performance can be
immediately assessed through questions and informal testing. With distance learning, a
student has to wait for feedback until the instructor has reviewed their work and responded
to it. This leads to an educational process being a long-drawn and, therefore, less effective.
Conclusions. All things considered, it is evident that distance learning poses a number
of positive as well as negative sides. Primarily, it undeniably eases the educational process,
making it accessible and affordable to a great number of people. Yet, despite all the
apparent benefits offered by it, the drawbacks still prevail, thus, making it not as effective
form of acquiring knowledge as the traditional one.
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53. Film Tourism
Yulia Ovdij, Olesia Starkova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Film tourism is a growing phenomenon worldwide, fueled by both the
growth of the entertainment industry and the increase in international travel. This article
proposes a model for exploiting film tourism marketing opportunities. It identifies the
optimum marketing factors that encourage film tourists to visit destinations that appear (or
are depicted) in the movies.
Materials and research. Factor analysis reveals four types of marketing activities in
which destinations can engage to promote film tourism: proactive efforts to encourage
producers and studios to film at the location, efforts to generate media publicity around the
film and its location, marketing activities that promote the film location after production,
and peripheral marketing activities that leverage film tourism potential. Results of a
stepwise multiple regression analysis indicate a high correlation between film tourism
success and one of the four factors: the proactive efforts of destinations that encourage
producers and studios to film at their location.
There are various reasons which turn people into film tourists. The desire to explore
film parks, and film studios (for example, Disneyland, Six Flags), another reason is to visit
locations that are directly associated with a particular film and have connection with this
movie.
Time and time again, it has been shown that when a film production shoots in a
particular location it not only creates economic impacts at the time of the production, it can
also create significant spin-off economic impacts after the film is released, in the form of
Film Tourism – also known “Movie-induced” or “Film-induced” tourism. A specialised /
niche tourism product that falls broadly under the umbrella of Cultural Tourism, Film
Tourism is generally described as “tourist visits to a destination or attraction as a result of
the destination’s being featured on television, video, or the cinema screen.”
The power of film in portraying a positive destination image to induce tourism visits to
a place has been clearly shown in various research (e.g. Tooke & Baker 1996; Iwashita
2006; Kim et al., 2008) but in spite of this, it rarely appears in the tourism strategies of
major tourism destinations. The United States Tourism Strategy for instance, doesn’t
mention film-inspired tourist at all.
Let us give a couple of definitions. Location vocation is the act of traveling to locations
that have been featured in popular movies, television shows, commercials and music
videos.
Pop-culture tourism is the act of traveling to locations featured in popular literature,
films, music or any other form of media. Also referred to as a "Location Vacation".
Conclusions. Film Tourism is nevertheless a growing phenomenon worldwide, driven
both by the growth and ubiquity of the entertainment industry and by the increase in
international travel. As long ago as 1998, The Annals of Tourism Research noted that
locations where a successful film had been shot demonstrated a 54% increase in tourism
visits over the following four years. And in a report produced for the New Mexico Film
Office in 2009, for instance, Ernst & Young recorded that this kind of additional economic
value is around 2.5 to 1, and that for every dollar spent in the state on an actual film
production, an additional $2.50 was generated in the tourism sector.
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54. The Plant-Based Patty Burger Made in a Lab that Bleeds Like Beef and
Tastes just Like Real Meat
Valentina Zhdaniuk, Ann Zalevska, Liudmyla Yurchuk
National University of Food, Kiev, Ukraine
Introduction. Impossible Foods, a California-based company, that has successfully
innovated new methods and ingredients to naturally recreate the sights, sounds, aromas,
textures and flavors of a meat burger — their creation is called the “Impossible Burger” —
which uses 95% less land, 74% less water, and creates 87% less greenhouse gas emissions
(Elliott).
Materials and research. A key feature of the Impossible Burger is heme, a molecule
that is found in high concentrations in beef. Heme is an iron-containing molecule in blood
that carries oxygen. It’s heme that makes our blood red and makes meat look pink and taste
slightly metallic (Hoshaw). However, harvesting sufficient amounts of heme for a
commercially available burger was challenging and required innovative scientific
techniques. Luckily, there is a plant-based version of heme called leghemoglobin, which is
a nitrogen/oxygen carrier hemoprotein found in the nitrogen-fixing root nodules of
leguminous plants such as soybeans. However, extracting leghemoglobin from mass
production of soybeans would be expensive, time consuming, and would release large
amounts of carbon into the atmosphere from unearthing the plants. A more efficient
strategy is to use yeast! Using genetic engineering and molecular biology techniques, the
Impossible team took the gene in soybean which encodes for the heme protein and
transferred it into yeast, which enabled the production of vast quantities of the blood-like
compound.
To replicate how beef feels in the mouth, the Impossible Burger contains a
combination of protein from wheat and potatoes, and coconut oil. The wheat and potato
proteins result in a firm exterior when the meat is seared, while coconut oil is essential for
the juiciness. Among all plant oils, coconut oil has a higher melting point, meaning that it
melts above temperatures of 37 degrees Celsius; so the burger becomes juicy when the
patty hits the frying pan and has a good mouthfeel, similar to lard when you eat it. While
Impossible Burger is headquartered in Redwood City, California, it has recently partnered
with fast food chain Umami Burger to offer the meat-free option at 14 locations in
California. In 2015, the US Food and Drug Administration found there was not enough
evidence to establish the safety of soy leghemoglobin – the form of heme used – for
consumption. However, as it was not explicitly ruled unsafe, the burger is now on sale at
restaurants all over the US.
Conclusions. Ultimately the cost of their burger will be "substantially cheaper" than a
burger from a cow. "The economics are so much in our favor. It takes a lot of resources to
produce a pound of beef," - Patrick Brown says . "Impossible burger" is much more useful
for the body, has a low caloric value and has the lowest achievable environmental impact.
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55. Non-standard Use of Yeast in Food Industry
Olexandr Kucherenko, Eugene Guk, Liudmyla Yurchuk
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. We are used to the fact that yeast is used mainly for the production of
alcoholic beverages and bakery products. But this is not entirely true, yeast is used for food
in a slightly unfamiliar way for Ukrainians. And now we will tell you about some of them.
Materials and research. Yeast extract is the common name for various forms of
processed yeast products made by extracting the cell contents (removing the cell walls) and
mixing them with sugar; they are used as food additives or flavorings, or as nutrients for
bacterial culture media (Christensen’s citrate agar). They are often used to create savoury
flavours and umami taste sensations, and can be found in a large variety of packaged food
including frozen meals, crackers, snack foods, sauces and more. Yeast extracts in liquid
form can be dried to a light paste or a dry powder.
Yeast extracts and fermented foods contain glutamic acid, an amino acid found in meat,
cheese, fungi and vegetables, including mushrooms, broccoli, and tomatoes. According to
Joe Dickson, a past member of the USDA's National Organic Standards Board, a number of
consumer groups have claimed that certain food ingredients, such as autolyzed yeast and
hydrolyzed protein, are “monosodium glutamate in disguise”. Large food retailers dispute
this.
Deactivated yeast – yeast that is no longer living and cannot produce the effects of a
living, or active, yeast because of its relaxing properties. Interesting that deactivated yeast
were already used in Roman Empire, although Romans didn’t know that it was dry yeast.
Many recipes call for some form of deactivated yeast, or dead yeast, often as a flavoring.
Some people also use dead yeast such as nutritional yeast and brewer’s yeast — both of
which are derived from the same unicellular fungus, Saccharomyces cerevisiae —
as nutritional supplements.
Conclusions. Because of the relaxing properties dead yeast cells provide, deactivated
yeast is often used as a reducing agent to make it easier to shape certain foods such as pizza
dough and pan bread. Many other foods call for dead yeast, too. For example, one type of
yeast, nutritional yeast, acts as a nutritional supplement and provides a source of protein
and B-complex vitamins (B1, B2, B6, B12). Nutritional yeast is popular among
vegetarians; its cheese-like flavor means it can be used for sauces, cheese
substitutes, casseroles, soups and stews, and as toppings for eggs, popcorn, pasta dishes,
and salads.
References
1. Yeast extract at glance. http://www.yeastextract.info
2. What is deactivated yeast? http://www.wisegeek.com/what-is-deactivated-yeast.htm
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56. Diabetes Cure and Stem Cells Research
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Introduction. These days there are new innovations in research that give people
affected with diabetes hope in conquering the disease. Right now there are diabetes stem
cell studies that are being studied for their effectiveness in improving complications in
patients suffering from Type 1 and Type 2 diabetes with the help of stem cells.
Materials and research. Stem cell therapy is a regenerative medicine that introduces
new adult stem cells into damaged tissue to treat injury or disease. Usually, transplant
patients are given islet cells (the cells within the pancreas that produce a number of
hormones including the key blood sugar regulating hormones insulin and glucagon; one
type of islet cells, called beta cells, produce insulin and alpha cells produce glucagon) from
as many as three donor pancreases. Just like healthy pancreatic beta cells, the donor cells
produce insulin in a normal way. This can help to achieve blood glucose stability and lower
the amount of insulin required. Furthermore, in some cases, beta cell transplants may be so
effective that the patient receiving transplants can stop insulin administration entirely.
Encapsulated islet cells is a treatment for type 1 diabetes that is currently undergoing
research and development. Encapsulated islet cells are specific stem cells that are contained
in a protective capsule. The capsule is implanted into the body and the stem cells grow into
cells capable of producing insulin, as well as other hormones. The capsule is specially
designed to allow blood to feed the cells within the capsule with oxygen and nutrients and
allowing the hormones, such as insulin, to leave the capsule, whilst preventing white blood
cells of the immune system from entering the capsule and killing off the islet cells.
Autoimmunity is a big challenge for Type 1 diabetes. Even if new beta cells are created
or transplanted into a patient, the immune system will eventually target and destroy these
calls. Thus, treatment must consider how to prevent new beta cells from being target.
Typically, this has involved immune suppressants, which have an unfortunate side effect of
increasing the risk of infection.
Research into a diabetes vaccine is being made on several fronts, with Selecta
Bioscience, a clinical bioscience company, developing a Synthetic Vaccine Particle (SVP)
as an immunotherapy for type 1 diabetes. The vaccine is expected to reprogram the immune
system to prevent inflammatory responses to insulin cells, with Selecta currently trialling
SVP on mice, a leading global organisation funding type 1 diabetes research. Elsewhere,
the Faustman Lab at Massachusetts General Hospital is currently leading a human clinical
trial program to test the efficiency of their Bacillus-Calmette-Guerin (BCG) vaccine.
Positive results have already been reported from their Phase I study.
Conclusion. Stem cell research is a rapidly growing area of research that is uncovering
important new avenues of study each year. Stem cell research has the potential to discover
new ways of treating both types of diabetes and has been particularly effective in
uncovering a new understanding of type 1 diabetes. As researchers learn more about the
mechanisms that govern stem cell programming, differentiation, and renewal, their ability
to identify, isolate, and culture candidate stem cells will continue to improve. While stem
cells can be currently considered a frontier for diabetes therapy, they may one day become
its basis.
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57. Investigation of the Influence of Oak Barrels of Various Age and Mechanical
Characteristics on the Quality of Red Seasoned Wines
Anastasiia Lischuk, Kuksa Bohdana
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Prodrome. The quality of the red seasoned wines is influenced by the duration of their
exposure and the mechanical characteristics of the oak container: the thickness and degree
of roasting of the riveting, the size of the barrel, its age characteristics and the previous
use[1].
Materials and research. The research materials were red dry wines made from sorts of
grapes Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon according to the grape processing
scheme, which involves fermenting whole berries in oak vinifiers. Oak barrels of "barik"
manufacturers were used to withstand wine materials: “Taransaud” Charente, France; “Ana
Selection”, France; “Atelier Center France Tonnellerie” Sancen, France, which differed in
age and mechanical characteristics. In wine materials during the 12-month exposure,
physicochemical and organoleptic parameters were studied in accordance with generally
accepted techniques in winemaking.
During the research, regularities of changes in the basic physical and chemical
indicators of the quality of wine materials that were independent of the quality wine
material were established. The most significant characteristics that influence the quality
indices of wine materials are the degree of firing of oak staves, the age of the barrels and
the previous use.
Analysis of the organoleptic characteristics of wine materials during exposure to the
new barrel allowed to establish, that he gets the aromas of prunes, smoked meat, bread,
provides non-harmonic tannic flavor for a rather short period, which is associated with
intensive extraction of the wine material of the phenolic components of the oak. The
organoleptic characteristics of the wine materials from the new barrel are influenced by the
degree of firing of the ribs and their thickness. It is established that with increasing degree
of roasting, wine materials acquire the saturation of taste and aroma. With the increase in
the thickness of the staves, air access to the wine material decreases, which contributes to
the deceleration of oxidation-reducing processes and the production of wines with a vivid
color and rich in phenol substances.
The stamina in the barrel, which was already in use, allows you to get more
harmoniously rounded wine with a soft tannininess, at the same time, the flavor was
dominated by flavoring tones and, to a lesser extent, the aromas of the oak appeared.
The use of the blending of wine materials is substantiated after holding them in barrels
of various mechanical and age characteristics o produce wines with harmonious
organoleptic characteristics.
Conclusions. The differences in the organoleptic and physical and chemical indices of
red wine materials, which were kept in barrels with different mechanical and age
characteristics and justified the use of taking the blend to achieve the harmonization of the
organoleptic characteristics of red wines.
References.
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Introduction. The number of people in the future will increase significantly, and
resources will not be enough for everyone. And we will need to look for ways to provide all
of certain resources. A good option is to use algae, because water occupies more than 70%
of the Earth.
Materials and research. Water-plants - one of the most fast-growing plants in the
world, and about 50% of their weight makes oil that can be processed in a biopropellant.
Water-plants do not need fresh water and consume carbon dioxide that is one of basic
harmful by-products of industry only. They contain a less lignin and cellulose, what
geophytes, that facilitates the generation of methane by anaerobic fermentation and in the
total reduces in price the production of ethanol by fermentation.
Water plants are widely considered the best way to enhance water features. Sometimes
called aquatic plants, there is a water plant for virtually every type of water feature, from
the smallest tabletop fountains to multi-level streams and expansive ponds. The type of
water plant that will best suit your landscape is largely determined by your requirements, as
well as the growing characteristics of each plant. Consider the USDA Hardiness Zone,
growth habit and mature size, sun or shade requirements, and ideal planting conditions. To
help you sort through the options, the Better Homes and Gardens Plant Encyclopedia
includes a sortable list of aquatic plants, which you can refine further by characteristic and
use. The section also includes practical design ideas and tips to help your water plants
flourish in your landscape. View a list of water plants by common name or scientific name
below.
It is most advantageous to produce a biodiesel fuel from water-plants . Thus a biodiesel
from water-plants has mass of advantages before an ordinary diesel fuel for example corn
or petroleum. Foremost, water-plants have a high level of polyunsaturated of fat acids, that
does a fuel more steady to the subzero temperatures. Also water-plants are produced in 2030 times by a more fuel, than the cultures grown, on land, in photobioreactors or open
reservoirs. Vast off-shore districts are more preferable mestome for growing of biomass,
than dry land. Water covers greater part of our planet, and a man can live only on her less
part - drier. Moving of basic powers looks logical on growing of biomass in an ocean.
Water-plants are one of the most perspective sources of proceeded in biomass, actually only
they are able in the visible future to liquidate hunger on our planet. They will transform
sunny energy more effectively, what geophytes and accept carbon dioxide from an
atmosphere, as they grow.
Conclusion. Thus water-plants this future of not only energy industry but also food
industry.
References
1. http://www.lookatme.ru/mag/live/future-research/198187-future-of-food
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Introducnion. Fat is a source of biologically active substances: biologically valuable
irreplaceable and conventionally irreplaceable polyunsaturated fatty acids, retinol,
calciferols, tocopherol, beta -carotin, phospholipids, sterols. Each of these substances
performs a specific function in the metabolism of the body.
Materials and research. The object of the study are fat and fatty acids, and their role
in human diet. Fat is ether-glyceridess, that consist of glycerin (of 10-16і amino acids. In
the natural fats withdrawn from oil-bearing salads, contains glycerides and concomitant
substances (0.5-3.5%): phospholipids (phosphatides), sterols (sterols), waxes, glycosides,
protein, colorants, vitamins, and else. As we known that in the process of technological
treatment (heating, protracted storage in the presence of catalysts, water and oxygen of air
and others) fat yield to oxidization and hydrolysis. The accumulation of chemical reaction
products is significantly reflected in organoleptic parameters, the levels of digestion.
Fat makes our meals palatable and satisfying. Dietary fats play a role in modulating
immune functions and inflammatory processes. Some fats and oils are important sources of
vitamins A, D, E and K. Fats provide various amounts of fatty acids known to be essential
in diets. Fatty acids that are common in food fats and oils fall into three broad classes
according to their degree of saturation.
The polyunsaturated fatty acids, a heterogeneous group include some essential fatty
acids and the extra long-chain fatty acids (20 to 26 carbons) common in fish oils. The
polyunsaturated fatty acids considered essential for nutrition are linoleic, linolenic and
arachidonic. Of the three, linoleic becomes the centre of dietary importance. Sources of
linoleic acid include many grain oils and seed oils. Fats from nuts, pea-nuts, and poultry
carry 20 to 30 per cent of the acid. Linoleic acid is necessary for growth and reproduction
and helps protect the animal against excessive loss of water and damage from radiation.
Some animal fats and vegetable fats or oils are fairly similar chemically. Both butterfat
and coconut oil, for example, contain high proportions of shortchain fatty acids. Beef fat
and coconut oil contain less than 2 per cent of linoleic acid, one of the fatty acids that are
essential in diet. Corn oil contains more than 6 times as much linoleic as olive oil, and
chicken fat up to 10 times as much as the fat of ruminant animals. Both animal and
vegetable fats contain up to 5 per cent of various fatty substances that are not true fats but
may be nutritionally important. 13 Pork, margarine, and shortenings furnished 30 and 32
per cent of each, respectively, or about equal share of saturated and linoleic acids. Salad oil
furnished only 3 per cent of the linoleic ratio of nearly 1 to 10, or more than the reverse of
the first group of foods.
Conclusions. So the significance of fats in the diet is due, firstly, to their high energy
capacity, and secondly, that some of the fatty acids (arachidonic, linoleic, linolenic) are
irreplaceable as vitamins for metabolism.
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60. Applications of Lanolin
Olena Yarmolitska, Nikolas Oseyko, Yana Okopna
National University of Food Technologies, Ukraine, Kiev
Introduction. Lanolin also called wool wax or wool grease is a yellow waxy substance
secreted by the sebaceous glands of wool-bearing animals. Most lanolin used by humans
comes from domestic sheep breeds that are raised specifically for their wool. Lanolin and
its many derivatives are extracted from wool scouring liquor and converted to a valueadded product that are generally used extensively in both the personal care (e.g. in high
value cosmetics, facial cosmetics, lip products, etc.) and health care sectors. It is frequently
used in protective baby skin treatment and as a treatment for sore nipples in breastfeeding
mothers. Lanolin is used commercially in many industrial products ranging from rust-proof
coatings to lubricants.
Materials and research. Wool wax is a natural substance, designed by nature to soften
both skin and wool fibres, and to protect them against adverse weather conditions. The
best-known uses of refined wool wax products (lanolin and lanolin derivatives) are in
medicine, cosmetics and toiletries, which take advantage of these natural protective
qualities. Lanolin is a key ingredient in some of the world’s most popular cosmetics and
pharmaceuticals. Without it, they would not have the emollient qualities that protect and
care for our skin and hair. The composition of lanolin resembles the intercellular lipids of
the stratum corneum. This is the outermost layer of the skin, which consists of cholesterol,
cholesterol derivatives and free fatty acids. These lipids play a crucial role in the skin’s
moisture control. Under normal conditions, water continuously evaporates from the skin's
surface. Insufficient rehydration from lower epidermal layers leads to a dry, inflexible and
brittle stratum corneum. Anhydrous lanolin can absorb more than 200% of its weight in
water (WW) to form stable water-in oil (w/o) emulsions. It's also capable of redistributing
this moisture to environments of low relative humidity.
Lanolin is also widely used in: 1) as a personal care: foundation creams and other skincream products; oil-based skin lotions and cleansing oils as a skin moisturiser and to
control viscosity; toilet soaps as a super fatting agent, minimising the dehydrating effect of
detergents, and to retain perfume; nail polish removers to prevent the defatting of the
surrounding skin; lipsticks and eye make-up as a film modifier and crystal inhibitor, for
more uniformly dispersed pigment; hair dressings and shampoos; 2) medical applications:
ointment bases, burns dressings and wound sprays; pigmented medications (e.g. zinc
oxide), as a dispersing agent; surgical adhesive tapes, as an impregnating agent, plasticiser
and skin-suited stack enhancer; chewing gum bases as a food additive (physiologically
compatible emollient); pre-blended combinations for specific purposes, such as absorption
bases; 3) industrial application (anti-corrosive effect on ferrous metals; leather and textiles;
lubricant applications).
Conclusions. Lanolin are used as a Personal Care like- cosmetics and toiletries, medical
application like- ointment bases, burns dressings and wound sprays and in different
industrial applications like- Anti-corrosive effect on ferrous metals, Lubrication, Leather
and textile industry, Paint and spray vanishes. Lanolin is not a significant allergen.
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61. Extraction Process
Albina Rybachok, Natalia Popova, Yana Okopna
National University of Food Technologies, Ukraine, Kiev
Introduction. Extraction is a process in which one or more components are separated selectively
from a liquid or solid mixture, by means of a liquid immiscible solvent. The transfer of the
components from the feed to the solvent is controlled by the solubility behaviour of each component
in the corresponding phase. Two phases result from the extraction step: one enriched and the other
depleted in the components to be separated, respectively. Afterwards in order to regenerate the
solvent, another separation step (e.g. distillation) is finally required. Liquid-liquid extraction is most
widely used. It is applied e.g. to remove heavy metals or acids from waste water or for the production
of aromatic compounds from mixtures of hydrocarbons.
Materials and research. Extraction works according to the principle that soluble components can
be separated from insoluble or less soluble components by dissolving them in a suitable solvent.
Commonly the extract is the product or intermediate product and the residue is a waste or by-product.
Raw materials that are suitable for extraction may contain either solids only, solids and a solution,
or solids and a liquid. Solid/liquid extraction is sometimes called leaching. When the soluble
component is incorporated in a liquid, liquid/liquid extraction may be applied to recover the valuable
soluble component.
The efficiency of the extraction process depends on the selectivity of the solvent. Common
solvents include: water, organic solvents, such as hexane, methylene chloride, ethyl acetate, alcohol,
supercritical CO2.
In the extraction process with the common nomenclature in the case when component B is
separated from the mixture of A and B by means of a solvent C, i.e. AB + C −> A + CB. Compared to
distillation, extraction processes have the disadvantage that a new component is added to the system.
This leads to additional impurities as complete immiscibility does only exist in theory. Furthermore, a
subsequent separation process is required to regenerate the solvent.
The simplest form of an extractor apparatus has only one stage and the process is performed in
two steps. In the first step, the feed is mixed with the solvent to create a high surface area allowing to
achieve high mass transfer rates. The mass transfer stops when thermodynamic equilibrium between
the two phases is reached. Equilibrium is characterized by an equal temperature, equal pressure and
equal chemical potentials in both phases. In the second step the two phases are allowed to separate
(settling process). Finally, after decanting one receives the raffinate and the extract.
To allow an optimal extraction process, it is crucial to ensure a good mixing between the solvent
and the feed, to have enough contact time between the two phases and to give enough settling time to
separate the two phases. Considering this process, a number of requirements for a suitable solvent C
can be specified: high capacity for component B, high selectivity for component B, low solubility in
A (and vice versa), simple separation between B and C, considerable difference in the densities
compared to A, low surface tension, low viscosity, chemical and thermal stability, nontoxic, no or low
corrosivity, low cost.
Conclusions. This method is used when separation not feasible by distillation and is a mass
transfer and thermodynamic process. Selection of solvent is very important parameter. Also, this
method is widely used in various industries, and in the laboratory for refining, isolating and purifying
a variety of useful compounds. Though it is widely used, it has some limitations.
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62. Research of the Fast-Prepared Cereals Technology
Marharyta Labzhynska, Olena Suprun-Krestova, Yana Okopna
National University of Food Technologies, Ukraine, Kiev
Introduction. Fast prepared cereals are processed grain formulations suitable for human
consumption without further cooking or cooking fast in the home. They are relatively shelf-stable,
lightweight, and convenient to ship and store.
Materials and methods. Raw materials and productions were exploring by traditional methods.
Results. Convenience foods are a class of foods which impart convenience to the consumers by
way of little or no requirements of major processing or cooking before their consumption. Fast
prepared cereals originated in the United States in the latter part of the nineteenth century. At first
developed and used as healthful vegetarian foods in a clinical context, they soon caught on with the
general population, and an entire industry was thereby spawned.
Fast prepared cereals are made primarily from corn, wheat, oats or rice, in about that order of the
quantities produced, usually with added flavor- and taste-agents and fortifying ingredients.
Hot breakfast cereals are made primarily from oats or wheat; those made from corn or rice are of
minor importance, being produced in relatively small quantities. The original hot cereals required
cooking in the home before they were ready for consumption, but now some varieties are
preprocessed so that they are ready for consumption with the addition of hot water, juice or milk to
the dry cereal in the bowl [1].
Their processing typically involves first cooking the grain with flavor materials and sweeteners.
Sometimes the more heat-stable nutritional fortifying agents are added before cooking. Two general
cooking methods are employed in the industry direct steam injection into the grain mass in rotating
batch vessels and continuous extrusion cooking with further crushing and mixing with other
ingredients [2]. As other ingredients use milk and eggs products, different grains and flours, fruit,
vegetable, chocolate usually. Often fast prepared cereals made with salt and sugar as conservatives.
To increase the biological, energy and nutritional value, methods of constructing food based on
the creation of composite mixtures are used.
Most fast prepared cereals may be grouped into 12 general categories for discussion of their
manufacturing processes: 1) flaked cereals (corn flakes, wheat flakes, and rice flakes), including
extruded flakes; 2) gun-puffed whole grains; 3) extruded gun-puffed cereals; 4) shredded whole
grains; 5) extruded and other shredded cereals; 6) oven-puffed cereals; 7) granola cereals; 8) extruded
expanded cereals; 9) baked cereals; 10) compressed flake biscuits; 11) muesli-type products and 12)
filled bite-size shredded wheat.
Conclusion. Consequently, using of fast prepared cereals will save time on cooking, which is
relevant for working people and students, while at the same time fully eating during the day with a
variety of delicious healthy food.
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63. Methods of Treatment the Fatty Wastes from the Fatty Acid Production
Stepan Lenyk, Iryna Radzievska, Yana Okopna
National University of Food Technology, Ukraine, Kiev
Introduction. At various stages of oil product manufacturing, numerous wastes and byproducts are produced. Much attention is now paid to the problems of rational use of
secondary products from the fat-and-oil industry [1]. With the build-up of the oil-producing
industry, the problem of the production wastes turns to be exacerbated and occupies the
first positions. In particular, the by-products include oil sludge (fuzz), hydration sediment
(hydro fuzz), soap stock produced during manufacturing of vegetable oil [2]. Such waste is
the raw material for receiving valuable fatty acids, but the problem of their storage or
processing and utilization is far from its solution. Therefore, the actual today task is the
search for production waste processing options that would become the valuable source of
fatty acids production.
Materials and methods. Hydrophor obtained by hydration using a continuous method
from Open Company "Katerinopilsky Elevator" was used. The following basic methods of
research are used in this work: the determination of the mass fraction of moisture by the
accelerated method at a temperature of 130 ° С with drying to constant mass; determination
of the mass fraction of total fat by extraction with ethyl ether, followed by distillation of the
solvent; determination of the content of non-fatty impurities when dissolved in hexane
solution, followed by filtration and weighing of the precipitate; determination of acidic fatty
acids by titrimetric method; determination of peroxide number by standard method;
determination of the depth of digestion by dissolving fat in a mixture of ethyl ether with
alcohol (2: 1) followed by titration of fatty acids with aqueous sodium hydroxide solution.
Results. Fatty acids are commodity products with stable demand and relatively high
price. They are used in a native form or distilled. They can serve as raw material for
obtaining biodiesel fuel, surfactants, detergents, cosmetics, etc. [3]. The raw material for
the production of fatty acids according to the classical technology is the soap stock formed
during alkaline neutralization in the process of oil refining. The technology includes
finishing the soap stock saponification with subsequent soap treatment with sulfuric acid.
Such technology cannot be always applied for processing the sludge (fuzz and hydro fuzz).
We have conducted a series of studies on hydro fuzz without preliminary saponification.
The following technological techniques are applied:
1) treatment with an aqueous solution of sulfuric acid at concentration of 40%;
2) treatment with concentrated nitric acid;
3) treatment with concentrated sulfuric acid;
4) treatment of hydro fuzz with sulfuric acid and bubbling by superheated water vapor.
Conclusions. Practical realization of all described methods allows to receive the
commodity fatty acids that meet the requirements of DSTU 4860: 2006. It has been
established that the yield of commercial fatty acids depends on the quality of the initial fat
containing raw materials and on the applied processing method and ranges from 40 to 55%.
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64. Encapsulation Efficiency and Oxidative Stability of Flaxseed Oil
Microencapsulated by Spray Drying Using Different Combinations of Wall Materials
Ivan Tykhonchuk, Yana Okopna
National University of Food Technology, Kiev, Ukraine
Introduction. This study aimed at evaluating the potential of maltodextrin combination
with different wall materials in the microencapsulation of flaxseed oil by spray drying, in
order to maximize encapsulation efficiency and minimize lipid oxidation. There is an
increasing demand for nutritive and healthy foods in the market and this fact has led the
food industry to focus their research in products of this nature. Flaxseed oil is a
polyunsaturated oil extracted from the flax plant (Linum usitatissimim) rich in a-linolenic
acid (ALA), the essential fatty acid omega (x)-3, which represents about 57% of its total
fatty acids. The high content of n-3 fatty acid present in this oil allows the attribution of
functional food, which means that besides the nutritional functions, its consumption may
have beneficial effects on health (Vaisey-Genser and Morris, 2003).
Materials and methods. Flaxseed oil was used as active material with the following
fatty acid composition: 5.77% 16:0, 4.57% 18:0, 21.11% 18:1, 14.30% 18:2 and 53.35%
18:3. The wall materials used were: maltodextrin MOR-REX 1910 with 10, whey protein
concentrates WPC 80, gum Arabic Instantgum BA and two chemically n-octenyl succinic
anhydride (OSAN)-modified starches: Capsul TA and Hi-Cap 100TM.
The wall materials were added to distilled water at 25 C and the mixture was stirred
until completely dissolved. The total solid concentration (wall material + oil) was fixed at
30%. Flaxseed oil was then added to the wall material solution at a concentration of 20%
with respect to total solids. Emulsions were formed using an Ultra-Turrax homogenizer
MA-102 operating at 18,000 rpm for 5 min. Microencapsulation by spray drying. Spray
drying process was performed in a laboratory scale spray dryer Lab Plant SD-05, with a
nozzle atomization system with 0.5 mm diameter nozzle and main spray chamber of 500
215 mm. The emulsions were fed into the main chamber through a peristaltic pump and the
feed flow rate was controlled by the pump rotation speed. Drying air flow rate was 73 m3
/h and compressor air pressure were 0.06 MPa. Inlet and outlet air temperature were 180 ±
2 and 110 ± 2 0C, respectively, and feed flow rate was 12 ± 2 g/min.
Results. Headspace propanal was used as the main indicator for oxidative stability of
flaxseed oil. The propanal and hexanal quantification was made after the construction of a
calibration curve using standards aldehydes at known concentrations and purities. The
boiling points of propanal and hexanal are 49 and 130 C and the column retention times
were 6.67 and 17.79 min, respectively.
Conclusions. In this work it was possible to evaluate the performance of different wall
materials combinations in the flaxseed oil microencapsulation by spray drying. The MD:
Hi-Cap combination showed the best encapsulation efficiency result. On the other hand, in
the oxidative stability study, the mixture of MD: WPC performed better in protecting the
active material against oxidation during storage. The oxygen diffusion though the glassy
wall material matrix must be considered as one of the key factors affecting the reaction rate.
According to the results, a mixture of MD, WPC and Hi-Cap could be suggested as a good
wall material alternative for microencapsulation of flaxseed oil, which could result in good
oxidative stability and better encapsulation efficiency.
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65. Limitations of Using Moodle
Olga Kovalchuk
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Moodle has advantages and disadvantages for delivering course content
whether it is for an online course or an instructor-led course. Moodle can be a great
advantage for teachers to help as an organizational tool. Moodle can also be used as an
organizational tool for content for different courses. A training unit within an organization
may teach multiple courses and Moodle can be used to organize content for the different
courses for the employees to have access to. The layout and organization structure of
Moodle may be easier for employees to navigate and utilize because of Moodle’s structure.
It allows the employees to navigate through the different sections and review information
that is posted [1].
Materials and methods. Another advantage of Moodle is that it allows for many
different types of content formats to be uploaded and available for use by the students and
the instructor. Moodle not only allows for learning to be done online or at a distance but
also it allows resources to be available to students in who are in instructor-led classes.
Moodle also has different options and tool available for use. Moodle allows communication
to happen between the instructor and students and students can also communicate with each
other. Communication in Moodle range from forums, blogs, chats and messages among the
individuals who are enrolled within a course. This is an advantage because if the course is
an online or distance-learning course, communication is key to ensure that the lesson is
effective and if there is a problem, there are resources available to allow for effective
communication [2].
Results and discussion. A disadvantage of Moodle is that it is a technological tool,
which can be challenge for some students. If someone has a hard time with technology,
Moodle may be a problem for the student. If the student does not have access to the Internet
or some form of technology to utilize Moodle, then this becomes a disadvantage for the
student and for the instructor.
Another disadvantage to Moodle is that some student more specifically adult learners
are resistant and hesitant to using any form of technology for learning. Even though Moodle
allows a great place to organize and store learning content, which will be provided to the
students, some adult learners are very resistant to utilize technology for learning and they
will not use it. If Moodle is used for online and distance learning, these students will not be
keen on taking the course unless it is required. These students prefer a face-to-face
interaction and instruction which Moodle does not provide.
Conclusion. If the face-to-face interaction is available in Moodle, some students would
be open to this technology for learning.
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1. NUMERICAL MODELING OF POWDERED MACHINE PARTS
MANUFACTURING FOR FOOD INDUSTRY EQUIPMENT
Anatoliy Mikhailov, Bogdan Pashchenko, Galyna Cherednichenko
National University of Food Technologies, Kiev, Ukraine
Introduction. Ensuring of high-tech equipment working possibility for the food
industry (diffusion equipment, transport systems, extruders, etc.) substantially depends on
the availability of sufficient spare parts.
Materials and methods. The method of computer modeling - finite element method
and the theory of plasticity of a porous body are used.
Results. Let's consider two schemes the annular shape product stamping. The first
example is corresponded to the case when a blank inner diameter is larger than the
diameter. In this case, there is the possibility of material flow radial direction to the center.
In the second case, the blank inner diameter is equal to the mandrel diameter (postpressing
scheme).
At the initial stage deformation of the first type blank, it is take place a radial material
flow to the center. Its internal surface, as a result of friction, acquires a convex ("barrellike") shape. The porosity and equivalent plastic deformation distribution unevenly across
the blank section. The smallest porosity and the largest equivalent deformation – in the area
of the blank ends near its inner surface, as well as in the center. Correspondingly, the max
porosity and the min equivalent deformation are in the area of the blank convex inner
surface, near the central part of its ends and near the matrix in the middle part of the blank
height.
For the second forming scheme (postpressing) there is no material radial flow. The
porosity and the equivalent deformation are also unevenly distributed, but the nature of this
distribution is different. The smallest porosity and the largest equivalent strain are at the
blank ends in the contact blank areas with the matrix and the mandrel. The max porosity
and the min equivalent deformation are also in the areas of blank contact with the matrix
and the mandrel in the middle part of the blank height, which is due to the influence of
friction.
At the final forming stage the internal surface of the first type blank resorts against the
mandrel. In this way further compressing takes place according to the postpressing scheme.
The porosity at the final forming stage is near 0.01 and its difference across the blank
section is insignificant. The porosity distribution for the second type blank deformation is
analogous.
At the same time, it should be noted the difference in the equivalent plastic deformation
level distribution.
The equivalent plastic deformation value is much higher for the first blank type when
the material radial flow takes place. These fact can leads to the high exploitation products
properties obtaining.
Conclusions. Analysis of modeling stamping results for the two types blanks showed
that the of material radial flow leads to an increase of accumulated plastic deformations
level and, as a result, it allows obtaining products with high exploitation characteristics.
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2. IMPROVEMENT OF KL-1000 BELT-TYPE CALIBRATOR
Taras Sukhovirskii, Valerii Myronchuk, Galyna Cherednichenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. One of the main tasks of the walnut processing is to calibrate walnuts
into fractions. Improvement of the quality of walnut calibration can be achieved by
improving the design of the gauge machine.
Materials and methods. The results of the quality of calibrated products obtained in
working conditions are analyzed. The calculations of the required tension of belts and their
durability at some operating modes are calculated.
Walnut direct calibration into fractions occurs in the gap between the belts. The
walnuts are sized due to widening the gap between belts when belts move away from the
bin. However, operating results of KL-1000 calibrator, obtained in working environment,
indicate that the polyurethane circular cross-section belts lose tension in long-term
operation. This results in belt derailing and the quality of calibration is decreasing. In order
to solve this problem, we propose to replace polyurethane circular cross section belts by V
(B) Wedge belts.
To increase the gutter in which the nuts move we recommend to install belts inside out
(trapezium topside).

Fig. 1 The scheme of wallnut calibration on V (B) Wedge belts
Conclusion. The replacement of polyurethane belts by V (B) Wedge belts will
eliminate the problem of belt stretching and will increase durability of the equipment.

190

3. SUBSTANTIATION OF THE DESIGN DIAGRAM OF THE ACTUATOR OF THE
VIBRATION-INERTIAL TRAY FOR TRANSPORTATION OF ARTIFICIAL PRODUCTS
Taras Hnativ, Galyna Cherednichenko.
National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine
Introduction. Testing the pneumatic actuators of the vibration-inertial trays for transportation,
distribution of flows, motion of artificial products shows that pneumatic feedback systems are used as
actuators quite effectively nowadays.
Topicality. According to the task, creating a new actuator for a vibration-inertial tray to move
and split artificial products into streams requires the oscillating motion of three-degrees-of-freedom
platform. The actuator of this platform is built on pneumatic cylinders with bellows housing, which
contains 5 corrugations.
Main part. Pneumatic muscles (PM) are devices of one-way action, therefore they are used in
pairs or in an antagonistic pair with pre-stretched springs. Thus, to ensure harmonic oscillation in the
PM, some pressure is pre-applied, which causes the initial displacement of the object and ensures
possibility of its further movement in opposite directions.
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Fig. 1. Schematic image of the measuring unit for studying the dynamics of the bellows
pneumatic cylinder with inertia loading:
1 - pressure source, 2 - air preparation unit, 3 - pressure reducer with proportional control MX
PRO, 4 - fitting of pressure supply, 5 - sensor pressure, 6 - bellows pneumatic cylinder; 7 - inertial
load (tray), 8 - potentiometric position sensor.
The amplitude-frequency characteristics of the pneumatic cylinder in the range of frequencies up
to 10 are experimentally constructed at a pressure variation amplitude up to PA = 1 bar.
а)
b)
Fig. 2. Amplitude and phase frequency characteristics of the bellows pneumatic cylinder: a

- frequency of the vibration of the tray up to 10 Hz; b - section of the extremum of frequency
characteristics with the curve of approximation of the result; 1 - the amplitude characteristic is
given using MX PRO (U, B), 2 - the reverse signal in the form of controlled pressure at the
output of MX PRO (P, bar).
Conclusion. All things considered we can recommend to use pneumatic bellows cylinders in the
actuator of the vibration-inertial tray. The experimental analysis of the peculiarities of the SP
dynamics determines the permissible hysteresis and stable work in the studied range of kinematic and
dynamic characteristics.

191

4. THE USE OF MECHATRONIC MODULES IN DOSING DEVICES FOR LIQUID PRODUCTS
Mykola Iakymchuk, Olga Gorchakova, Galyna Cherednichenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Nowadays the main task is the development of new packaging equipment for fluid packaging
which is to be flexible with respect to doses and packaging materials.
A system approach must be applied to solve this problem, starting from the design development of the
concept of dosing equipment and finishing with the construction of operating mechanisms. This concept can be
developed using mechatronic principle of design. The construction of mechatronic dosing weighing devices is
represented in this paper and also operation of its closure is investigated which depends on the form, size and
motion pattern of a liquid food product [1].
Materials and Methods. To develop mechatronic modules of dosing weighing equipment for liquid food
products is necessary to determine process and design patterns of instrumental devices for calculation of controlled
non-stationary modes of motion of operating device taking into account physical and mechanical characteristics of
liquid food products using different geometrical sizes and forms of closing valves.
Results and discussion. A modern electronic motion control system of an operating device (closing valve) of
the dosing weighing device for liquid food products includes a set of position sensors and devices for information
obtaining and processing, operating mechanisms, operating devices and auxiliary devices (fig. 1).

Fig. 1. Structural scheme of control system of operating device (valve) movement of precision dosing
unit.
The accuracy of dosing in this control system is supported by existence of mass feedback taking into account
liquid flow speed and its physical and chemical characteristics, comparing the obtained result with the reference
value at each measurement stage [2].
Conclusions. The most important section of a dosing weighing system is an operating device, namely a
closing valve, which is placed in the immediate contact with dosing liquid. The closing valve of conical form is
the most popular one. Automated closing valve control systems are adaptive ones because they ensure the
necessary level of consistent performance of precision dose-meter in conditions of fast change of ambient
characteristics by calculating and applying the electrical signal that influence the position of the system operating
device.
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5. DETERMINATION OF RATIONAL PARAMETERS OF DRUM TYPE
MACHINES FOR BURGER FORMING
Volodymyr Vasylkov, Oleksandr Chepeliuk, Galyna Cherednichenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Semi-finished products occupy a significant part in the meat product
market. Burger products belong to the chopped semi-finished products, which are formed
from homogeneous or multicomponent minced meat.
Cutlet forming is an important stage of production, which determines the form of
products and their subsequent processing. A variety of equipment is used at the modern
enterprises such as machines with cylindrical forming drums, machines with forming
plates; machines with carousel forming tables. The equipment with a cylindrical forming
drum became very popular at the meat processing enterprises of small and medium
productivity.
Materials and methods. The object of the study is the process of burger forming in a
drum-type machine.
The burger forming process is considered as two separate processes: 1) the minced
meat is forced from the hopper into the forming zone by the blades feeding mechanism; 2)
direct formation of products.
Physical experimental process is a quite complicated and expensive method, therefore,
computational experiments are performed with FlowVision software. Geometric models of
the hopper and the feeding mechanism of minced meat are created with SolidWorks
software.
The process of feeding of minced meat into the forming drum chamber of the burger
machine affects the quality of finished products, so it is important to determine geometric
parameters of the blades feeding mechanism and its rational operating conditions. When
modeling the process of feeding of minced meat into the cavity of a forming drum, such
configurations of the blades feeding mechanisms are used: 1) blades with 30°, 45°
inclination angle; 2)blades with horizontal sections.
The rotational speed of the blade charger is from 18 to 28 rpm with an interval of 2
rpm.
Results and discussion. To form the qualitative burger, minced meat must fill the
feeding channel chamber completely and be compact. However, the basic variants of the
feeding blades with 30° and 450 angle cannot perform this task, demonstrating a significant
pressure drop at the opposite ends of the feeding channel.
Using the blade with horizontal sections, the pressure in the channel is distributed more
evenly, which makes it possible to produce products of better quality.
The condition of the minced meat in the feeding channel, which connects the hopper to
the shape on the drum, is analyzed for various blade rotational speeds using the results
obtained during simulation of the minced meat feeding process for the blades with
horizontal sections. It is established that at a blade rotational speed with horizontal sections
of n = 22 rpm, this channel is filled completely and the pressure affects throughout the
volume uniformly.
Conclusions. To obtain high-quality burgers is to ensure feeding of the minced meat
into the forming zone uniformly. Only a feeding mechanism with horizontal section blades
can perform this task. Such design allows to retain the minced meat under pressure longer
and ensures its feeding uniformly and formation of quality products. The rational rotational
speed of the blades feeding mechanism is 22 rpm.
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6. EXPENSES AS A BASIS OF SUCCESSFUL ECONOMIC SECURITY
Hanna Berseneva, Galyna Cherednichenko
National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine
Introduction .Nowadays security industry is a large and expanding area of economic activity. Crisis
phenomena in the economy, caused by external environment, necessitate the appropriate economic security
and determinate its optimal costs.
Materials and methods. Bibliographic analysis of literature and materials of business periodical
publications.
Results. Introducing the concept of optimality in regard to security spending and regulation implies a
judgment about preferences and hence the likely nature of benefits from security spending. There are two
interpretations of how new information about risks affects preferences. One can either consider the utility
function of an individual changing due to new information, or think of new information as revealing
previously hidden parts of the preference map of an individual. No matter which of these two interpretations
is deemed more likely, preferences affect how insecurity transmits to individuals.
In addition, preferences are a function of perceptions, which increases the complexity of the optimality
analysis. Perceptions, being subjective, may not necessarily reflect actual, objective conditions. Hence
preferences do not have to reflect a rational response to a changed environment.
On the one hand, preferences can induce a strong wish for security measures if risks are overestimated
by agents. In this case the level of security demanded is higher than the social optimum, even though
individual utility was maximized.
On the other hand, original preferences may have been reflecting an incorrect assessment of true risks.
This interpretation also implies that structural changes in the economy (e.g. increasing the share of securityrelated spending) are not inefficient but rather are taking the economy closer to its optimum.
Investing in security may bring benefits in the long term but creates costs in the short term. The
optimal level of security spending occurs where the marginal costs equal the marginal benefits. Hence it is
important to uncover the shape of the cost and the benefit functions, at both the private and the social levels.
The costs of security are determined both objectively through a production function with embedded
technology, and subjectively through the perception of insecurity. In addition, society may have strong
preferences about the difference between type I and type II errors in establishing security. In fact, in the
security society, the importance of balancing type I errors (where the innocent goes to jail) and type II
errors (where the guilty walks free) may be reversed. Many societies, when protecting their own citizens
from attack, prefer to punish the innocent rather than to let the guilty escape having committed atrocities.
The opportunity cost of inaction weighs particularly heavily in the security economy. This may hence lead
to an otherwise excessive level of security regulation and spending [1].
For this reason, I would like to note that the costs of ensuring economic security should not exceed the
established limits. Nevertheless, there is no clear definition of the concept of "economic security". There are
also no specific parameters for measuring it. Additionally enterprise should be focused on the main business
goal - making a profit. Security serves only to ensure this. Proceeding from the foregoing, the concept of
economic security includes sych criteria:
1) to characterize security as a state, that is, a value that have to be calculated and evaluated;
2) take into account the impact of the external and internal environment of the enterprise;
3)development of the enterprise;
4)risk's conditions and market competition;
5)security and predictions of eliminating attenuation;
6)opportunities;
7)efficient and stable operation of the enterprise;
8)achieving the main business goals.
Conclusions.The term "security economy” has no strict economic meaning, encompassing as it does
many different activities in the private and public sectors. In addition, there is no unique optimal level of
security. However, insecurity has significant direct effects. As a result, the focus on security issues has
sharpened and the demand for security-related goods and services will be steadily grown, giving rise to a
wide and varied range of economic activities in both the government domain and the business sector.That's
why investing in economic security is the foundation of a successful business.
References
1. The security economy // OECD PUBLICATIONS No. 53479/France-ISBN 92-64-10772-X –2004

194

7. SOLVENCY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES
Olena Saukhina, Galyna Cherednichenko
National University of food technology, Kyiv, Ukraine
Introduction. The issue of ability of an entity to duly fulfill its obligations is extremely
relevant. An analysis of customer solvency is a necessary condition for healthy business
relations. Too much debt can be dangerous for a company and its investors. That’s why firms
experience financial distress when they are illiquid or insolvent.
Materials and methods. The theoretical basis of the study was to investigate main
achievements of world and domestic science in solvency and liquidity of enterprises.
Results. Analysis of the financial situation of a company provides an opportunity to
determine the strengths and weaknesses of the company’s economic activity. Solvency is
capacity of food enterprise to meet its long-term financial commitments. Liquidity is ability of
food enterprise to pay short-term obligations. A number of financial ratios are used to measure a
company’s liquidity and solvency, the most common of which are discussed below.
Solvency Ratio is the key value, which shows whether a company’s cash flow is adequate to
meet its short-term and long-term liabilities.
The liquidity ratio is the key metric, which measures its ability to pay its short-term debts.
There are three common calculations for liquidity ratios [1, p. 73]:
 current liquidity ratio  metric, which indicates a company’s ability to pay its current
liabilities from its current assets; normative values for current liquidity ratio is 0,25;
0,3;
 acid liquidity ratio  metric, which measure how well a company can meet its shortterm obligations with its most liquid assets; normative values for acid liquidity ratio is
1;
 cash liquidity ratio  metric, which measuring the amount of cash there is in current
assets to cover current liabilities; normative values for cash liquidity ratio is 2.
There are 5 classes of Solvency rating:
 class A (all indicators are higher than the normative value);
 class B (some indicators are lower than the normative value, but company have good
financial condition);
 class C (some indicators are lower than the normative value, but company have
satisfactory financial condition);
 class D (financial condition of the company is close to bankruptcy);
 class E (an enterprise can be declared bankrupt) [1, p. 73].
Conclusions. A company’s ability to pay its debt and grow reserve cash funds is vital to an
entity’s ability to survive in these economic times. These calculations can assist shareholders or
managers to work better towards the goals of the entity and avoid making wrong decisions.
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8. REGULATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF NOCARDIA
VACCINII ІМV В-7405 SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES
Lilіia Nykytiuk, Tetiana Pirog, Galyna Cherednichenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. In previous studies [1] it was found that change in cultivation conditions
of surface-active substances (SAS) producer Nocardia vaccinii IMV B-7405 is
accompanied by variation of the synthesized SAS antimicrobial and anti-adhesive activities.
One of the probable reasons of different biological properties of the target product is the
change in surface-active aminolipids in its content, which key enzyme for biosynthesis is
NADP+-dependent glutamate dehydrogenase in IMV B-7405 strain [2]. The purpose of this
work is to identify potential activators of NADF+ -dependent glutamate dehydrogenase in
N. vaccinii IMV B-7405 with further modification of the nutrient medium to produce the
surfactants with high antimicrobial activity.
Materials and methods. N. vacсinii ІМВ В-7405 is cultivated in a liquid nutrient
medium with glycerin (2%, v/v). In one experiment, the calcium chloride concentration in
the cultivation medium is increased to 0.2 and 0.4 g/l. The activity of NADF+ -dependent
glutamate dehydrogenase is analyzed regarding to the formation of glutamate under
oxidation of NADPH at 340 nm. The surface-active substances extracted from the
supernatant with the Folch mixture (chloroform and methanol, 2:1) are used in studies. The
antimicrobial properties of surfactants are analyzed according to the minimum inhibitory
concentration index (MIC).
Results and discussion. It is established that calcium cations are activators of the key
enzyme of t aminolipid biosynthesis in the studied strain, thus activating effect of Ca2+ is
manifested in a wide range of its concentrations (0.01-10 mM).
The following experiments show that increasing in the cultivation medium
CaCl2×2H2O concentration to 0.4 g/l in the IMV B-7405strain, the NADP+ -dependent
glutamate-dehydrogenase activity increases in 1.3-1.6 times compared with the activity in
the extract obtained from N. vaccinii IMV B-7405 cells, grown in a basic medium
containing 0.1 g/l of calcium chloride.
The aim of next stage is to determine the minimum inhibitory concentration of
surfactants obtained under examined strains cultivation in the medium with high
concentration of key enzyme activators in aminolipids biosynthesis. Thus, the MIC for
Bacillus subtilis BT-2, Escherichia coli IEM-1 and Enterobacter cloaceae C-8, of IMV B7405 strain SAS, synthesized in medium with high Ca2+ content, is 12.5-25 μg/ml and it is
in 1.8-13 times lower than the MIC of surfactants obtained in a basic medium containing
0.1 g/l of calcium chloride.
Conclusions. The obtained results indicate the possibility of regulation of the
antimicrobial activity of surfactants N.vaccinii IMV B-7405, and make possible to obtain
preparations with stable predetermined properties depending on the field of SAS practical
use.
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9. ELECTROCATALYSTSl PROPERTIES MANGANESE (IV) OXIDES
G. Sokolsky, L. Zudina, N. Haiuk, O. Miroshnikov,
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Manganese (IV) oxides are among the most effective O2 electrocatalysts. The phase composition and structure
defects have profound influence on this material activity.
As shown earlier [1], composition and properties of manganese oxide compounds obtained from fluoride-containing
electrolytes can be easily controlled. They can be produced at high rates since fluoride-containing complexes in electrolytes of
manganese(II) have high mobility at electrodeposition of manganese dioxide [1].
Materials and methods. Manganese(IV) oxide samples were electrodeposited galvanostatically (i = 10 [A/dm2]) at the
platinum plate anode and the vitreous carbon plate as an auxiliary electrode. The pristine fluorine-containing electrolyte consisted
of 0.1 M HF + 0.7 M MnSO4 and the dopant additives in the electrolyte were sulphates of the following concentration: 1.5 M NH4+
(Sample 2), 0.01 M Fe2+ (Sample 3), 0.01 M Co2+ (Sample 4) [1]. The dopants concentrations were chosen taking into account
solubility of these compounds, their electrochemical behaviour, i.e. the ability to be incorporated into the electrodeposit in minor
amounts, and also the preliminary experimental results. The precipitates of doped electrolytic ally manganese dioxide were formed
at the bottom of electrolytic bath due to the high current density applied. They were separated by decantation and filtration after
electrodeposition experiment, rinsed with distilled water till the negative reaction on BaCl2, dried 3 hours at 100-110 oC to
eliminate physically sorbet water.
Results. The serial sample of chemical manganese dioxide (CMD), Pridneprovsk Chemical Plant, Kamianske (Ukraine) was
taken for the sake of comparison. Samples used, their numbers and some properties are indicated in Table 1.
Table 1
Composition and some structure parameters of standard (1) and doped (2-5) manganese dioxide samples obtained by anode
electrodeposition at the presence of ionic additives
Samples
1
2
3
4
Origin/dopant
CMD*
NH4+
Fe2+
Co2+
Dopant ion concentration in electrolyte, mol/L
1.5
0.01
0.01
Mn(total), mas. %
61.9
59.7
44.2
Dopant ion content in samples, mas. %
0.26
Phase components
+
+

Tw, %
22.6
25.9
46.9
Pr
0.36
0
0.11
* sample of chemical manganese dioxide produced at Pridneprovsk Chemical Plant (Kamianske, Ukraine)

45.2
0.012

65.0
0.22

Fig. 1. CVA of CPE with Fe2+- (1) and Co2+-(2) doped -MnO2 Samples 4-5 in O2 saturated 0.3M LiOH (V = 20 mV∙s-1,
stars indicate ORR).
The cyclic voltammetry (CVA) experiment was carried out in a standard three electrode cell and 0.3 M LiOH electrolyte
saturated with O2 on IPC-PRO potentiostat–galvanostat at the potential scan rate to within 0.001–0.5 V/s. Carbon paste electrode
(CPE) was a thoroughly grounded mixture of doped manganese oxide : graphite in the ratio 70:30 and polytetrafluoroethylene
(PTFE) emulsion loaded into PTFE-tube. Chemical composition of the samples studied is shown in Table 1.
CVAs of doped MnO2 CPE in 0.30 M LiOH solution saturated with oxygen are demonstrated in Fig. 1 at V=20 [mV∙s-1].
Peaks of ORR become visible in [mA] range of currents
in our CVA experiments after electrolyte saturation by
oxygen or prolonged anode polarisation at potentials
higher than 1 [V] (vs Ag/AgCl) at oxygen evolution
(OER, Fig. 1). The weak two steps of ORR are usually
detectable at low rates of potential scan (below 0.075
[Vs-1]) since oxygen reduction kinetics is very slow.
They can be seen in the range of potentials -0.2 and 0.7
[V] (stars indicate ORR steps in Fig. 1) and are the
charge transfer controlled with the Tafel slopes b that are
in agreement with 60 and 120 [mV] of ORR detected on
Pt electrode correspondingly [Ошибка! Закладка не
определена.]. OER peaks are observed at the reverse
direction of CVA scan after about 1.0 [V]. Potential
oscillations on CVA are good indicators of OER due to
insulating properties of evolved oxygen bubbles.
Conclusions. The purpose of this work was to
study influence of induced by dopant ions changes in
phase composition and disorder of surface states on
ability of manganese(IV) oxides to be oxygen
electrocatalyst.
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10. THE BANK`S EXEXTERNAL ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Yana Syvolobova, Galyna Cherednichenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The high dynamism of changes of the environment stipulates high risks in
banking, which is characterized by high dependence on the economic and political situation in the
country, development of economic sectors and personal incomes. Factors of the environment can act
as stimulators and de-stimulators of changes in the level of bank’s competitiveness and its
competitive position in the banking services market [1].
Materials and methods. To obtain necessary results such scientific methods as abstraction,
systematic analysis and synthesis, problem-solving and descriptive techniques are used.
Results and discussion. The analysis of the external environment of human resources
management is an essential component of the overall analysis of the company's external environment,
and banks are not an exception.
There are some external factors that can significantly affect the bank:
 Economic environment is greatly affected by the level and rate of inflation, fluctuation of
the national currency rate relative to the currencies of other states, the conditions for
obtaining a loan and the interest rate of the bank and etc.
 Political environment is a political stability in the state, regional political interests, interconfessional relations, etc. The influence of political factors is particularly noticeable in an
unstable socio-economic and political environment, which Ukraine is facing these days. It is
also can be affected by such factors as regulatory procedures, the tax system, the system of
benefits etc.
 Technological environment means significant use of Internet resources, development of
information and communication technologies, innovative potential.
 Social environment means the demographic situation; educational standards; buying habits;
attitude to work; relation to rest; the relation to the quality of goods and services; energy
saving; problems of interethnic relations.
 Ecological environment does not affect the bank greatly (but it is possible to take into
account the environment in which the bank or branch is located).
Considering the above mentioned points it must be noted that the political and economic
environments affect a bank more than other ones. This is confirmed by the fact that over 100 banks
were shut down during the past years (the influence of the government) and therefore the majority the
personal became unemployed.
The economic environment has an important influence on the activity of the bank and its clients.
The banks were especially affected by the world financial crisis. In recent years, banks have been
operating in Ukraine under difficult economic conditions, such as a drop in production, decrease of
real incomes of legal entities and individuals.
The technological environment affects bans less than economic and political ones. On the top of
that higher technologies help to maintain bank’s competitiveness, as the more automated banks keep
leading positions.
The social environment affects as much as the technological one, because the staff is a main
resource of the bank. The environmental factor has the least impacts on the bank among others.
Conclusions . To sum up, all mentioned factors will strengthen the positions of a commercial
bank in the market and improve the stability of a banking system as well.
References
1. Vovk V.Y. (2011), Organization of the system for monitoring the environment of the bank,
Financial and credit activity: problems of theory and practice,. 1 (10), p.31-37

198

11. PERSPECTIVES AND CHALLENGES OF JOB ROTATION
Maria Orlichenko , Galyna Cherednichenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Thanks to rotation company can handle a variety of problems. It helps to keep key employees,
discover the potential of the young team,decrease the professional burnout of experienced professionals, scale up
successful experience into the company's affiliates and so on. It is necessary to understand when it is necessary to
rotate, and how to carry out it with a maximum benefit.
Results and discussion. Job rotation is a management technique which means the employee is shifted from
one job position to another, with the purpose to learn all the verticals of an organization.
There are two types of job rotation:

Relocation of an employee which means performing the same duties in a new place

«Reset» means getting new responsibilities at the same level
For the European mentality vertical rotation is more common that implies experience exchange and career
growth.
The rotation can be carried out on a permanent basis, namely, to transfer of a staff member to another unit or
to another post.
This method is applicable in case of job promotion, vacancy replacement, when employee leaves a team,
employee training in case of burnout or inefficiency in the previous position.
The company benefits because there is no need for external recruitment, vacancies are filled from company
staff bank.
The risk of this rotation type lies in the fact that the employee may not have sufficient competence to
complete the task.
The transfer of an employee to another department or to another position on a temporary basis is a temporary
rotation [3].
Comprehensive training of employees will be appropriate if a person wants to carry out a new type of activity
or team-formation.
In the case of temporary rotation, there is a risk of deteriorating of main area of responsibility, when an
employee is transferred to another department. Therefore, the company may face personnel instability, when
members of the team, «looking for themselves», move from the department to the other one and as a result, these
employees do not occupy their position for a long time.
Internal secondment is a temporary transfer of an employee to another department or to another company for
training [3].
Internal secondment allows employees to evaluate contribution of each employee and not to consider their
work more complicated than others one. This kind of rotation also serves as an ideal opportunity to swap places
and study work of a colleague, not outside, but the inside the company. In addition, this is a great opportunity for
self-education along with mentoring.
The risk of internal secondment implementation is usually considered in the fact that it is difficult for the
manager to train a colleague and supervise the work of employees of his department at the same time.
As with any project, a quality rotation should be prepared thoroughly, namely to evaluate the personnel, plan
a project, adapt it to your company and its needs.
Rotation in the form of outside training is сalled external secondment.
Such rotation often takes place at the branches of the company (the employee of the head office is studying in
the subsidiary and vice versa) or in partner companies.
External secondment is a perfect solution if any of the company's affiliates set up business processes
effectively and the management wants to scale the results to the entire network. For this purpose, the
representative of the leading branch can work in other affiliates and teach colleagues temporarily [1].
Conclusions. In order to carry out efficient and high-quality rotation, it is necessary to make a training
program for the person whom you plan to choose. If you are not sure to rotate the employee or no, appoint him for
a post for a certain time, and evaluate the quality of his work. It is also necessary to assess staff regularly and
prepare personnel reserve. Choosing between the external and internal manager, it is preferable to choose the
latter. It is advisable to keep employees with corporate culture and develop employees along with business aims.
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12.SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN UKRAINE
Inna Shcherbatiuk, Galyna Cherednichenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Small and medium-sized enterprises (SME) play an important role in Ukraine’s transition process
since the 1990s. However, the SME sector has not received much attention of Ukrainian policy makers for decades. The
key sectors where SMEs have a particularly significant environment impact include food processing industry, livestock
farming and construction.
Materials and methods. Such methods as scientific abstraction, synthesis, analysis, extrapolation and deductive
method are used.
Results. According to the Economic Code of Ukraine, Law No. 436-IV of 16 January 2003, Ukraine [2] follows
almost exactly the European Union definition of SMEs with respect to the number of employees as well as turnover
thresholds.
Microenterprises, irrespective of the ownership form, are enterprises with an average number of employees per
reporting year (financial year) below 10, and the amount of gross product sales returns for such period does not exceed the
amount equivalent of 2 million EUR at the average annual rate of the National Bank of Ukraine against the Hryvnia.
Small enterprises have an average number of employees per reporting year below 50, and the amount of gross product
sales returns does not exceed 10 million EUR. Large enterprises have an average number of employees higher than two
hundred fifty and gross product sales do not exceed 50 million EUR. All the remaining enterprises are classified as
medium-size. The definition can be represented by the following table.
Table 1
SME definition in Ukraine
Enterprise category
Sole proprietors and Micro enterprises
Small enterprises
Medium enterprises
Large enterprises

Average number of employees
0 – 10
10 – 50
51 – 250
> 250

Gross income from sales
≤ 2 mln EUR
≤ 10 mln EUR
≤ 50 mln EUR
> 50 mln EUR

Ukrstat uses the same definition as the Code. Ukrstat focuses on enterprises, but also shows basic structural
indicators of all economic entities, i.e. enterprises and natural entities entrepreneurs. The Tax Code does not contain an
explicit definition of SME, but there are different groups of economic entities under the simplified taxation system.
The SME sector comprises 15510 medium-sized enterprises, 1.96 million small businesses (327814 small businesses
and 1.6 million private entrepreneurs) in 2016. Significant changes in the number of SMEs in recent years are represented
is table 2.
Table 2
Business entities
Year

Amount,

2010
2183928
2011
1701620
2012
1600127
2013
1722070
2014
1932161
2015
1974318
Source: Ukrstat [1].

Deviati
on,%
-22
-6
8
12
2

Mediu
m
586
659
698
659
497
423

Deviat
ion,%
12
6
-6
-25
-15

Small
21338
21059
20550
19210
16618
15510

Deviati
on,%
-1
-2
-7
-13
-7

Micro
2093688
1608819
1510776
1637180
1859887
1910830

Deviatio
n,%
-23
-6
8
14
3

In 2014 and 2015 about 2000 companies declared bankruptcy and started the process of liquidating. At the same
time, the number of micro-enterprises has increased.
77% of the 1.6 million of economic agents of the SME sector are sole proprietors. According to expert’s estimations,
half of the amount of single entrepreneurs are pseudo self-employed, which consists 38% of total SME. The other half of
the sole proprietors consists mainly of freelancers and subsistence businesses. 18% of all agents of the SME sector are
micro-enterprises that can mainly be classified as subsistence businesses. That means that only 5% of all SME are real
enterprises.
Conclusions . Small and medium-sized enterprises are businesses whose personnel numbers fall below certain
limits. Legislative criteria for the definition of small and medium enterprises in Ukraine are of a more technical
significance than economic content.
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13. OUTSOURCING AND PERSONNEL LEASING IN UKRAINE
Svitlana Kuryan, Cherednichenko Galyna
National University of Food Technology, Kiev, Ukraine
Introduction . In the world practice it is the norm to provide services in form of
«outsourcing» and «outstaffing».In Ukraine, these services are not so common so their legal
regulation is inadequate and imperfect nowadays.
Materials and methods. Such methods as scientific abstraction, synthesis, analysis,
extrapolation and deductive method are used.
Results. Outsourcing (also sometimes referred to as "contracting out") is a business practice
used by companies to reduce costs or improve efficiency by shifting tasks, operations, jobs or
processes to an external contracted third party for a significant period of time. The functions that
are contracted out can be performed by the third party either onsite or offsite of the business [1].
Firstly, outsourcing was used in such services as professional security services, logistics,
production of parts, catering, infrastructure management, cleaning services, technical and
administrative maintenance of facilities, services in the leisure and hotel sector.
The main feature of personnel leasing is that the company, when performing this kind of
services, does not terminate labor relations with its personnel, but replaces them temporarily
according to customer’s requirements.
The current legislation of Ukraine does not define the concept of «personnel leasing», in
addition, there is no legal regulation of contracts of this nature in domestic regulatory and legal
acts.
From January 1, 2013, the situation with the legal regulation of relations in the field of
outsourcing staff has changed, as articles 36 and 39 of the Law "On Employment" provide
explicitly such type of activity as hiring employees by the business entity - the employer, for the
purpose of their subsequent performance by another employer and establish general legal
regulation relations arising in this area.
In its turn definition of outsourcing is given in Sec. 4 of the National Classifier of Ukraine
«Classification of Economic Activities» State qualifier 009: 2010: «outsourcing» is an
agreement under which the customer requests the contractor to perform certain tasks, in
particular, part of the production process and complete production process, providing
recruitment services, support functions.
With the development of technology, one of the modern forms of outsourcing is
crowdsourcing, when a wide range of people can be directed to solving the tasks with the help of
information and communication technologies all over the world.
Conclusions. New forms of cooperation can lead to legal relations beyond the legal
framework in those countries that cannot adapt their legislation for rapidly developing new
business strategies, which often lack ideas within territorial boundaries and are mostly in
demand for talents to solve tasks effectively.
Many types of modern work can be transferred to outside for execution. Over time, this will
lead to a confrontation between protected employees and free performers whose work activity is
not regulated at the legislative level.
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14. BENCHMARKING AS A MEANS OF СOMPETITIVENESS GROWTH OF ENTERPRISE
Tatsienko Nataliia, Galyna Cherednichenko
National University of Food Technologies, Kiev, Ukraine
Introduction. In the market conditions and in conditions of increased competitiveness the provision of economic services
becomes a prerequisite of functioning of business entities. The subjects of entrepreneurship must follow constant changes in the
external environment, increase efficiency of their economic activity, improve the process of management in the enterprise, use new
approaches, methods and tools to determine their level of competitiveness. Benchmarking is one of such tools.
Materials and methods. Such methods as scientific abstraction, synthesis, analysis, extrapolation and deductive method are
used.
Results. Benchmarking is the process of measuring products, services, and processes against those of organizations known
to be leaders in one or more aspects of their operations. Benchmarking provides necessary insights to help you understand how
your organization compares with similar organizations, even if they are in a different business or have a different group of
customers [2, p. 140].
The largest companies which developed strategies for benchmarking are Wall-March Stores (USA), General Motors (USA),
British Petroleum (Great Britain), Daimler Chrysler (Germany), Royal Dutch Shell (Great Britain) ), General Electric (USA),
Toyota Motors (Japan) [1, p. 14-15].
There are several types of benchmarking:
−
Internal benchmarking is available to each company, since comparison of processes is carried out within one
organization. To make the comparison effective, two identical processes are selected, one of which is
successful, and the other is not.
−
Competitive benchmarking involves comparing the effectiveness of a company with direct competitors. The
problem is that it is difficult to get important data about competitors, since they usually keep such things
secret. It is best to choose competitors that are more successful on the market.
−
Functional benchmarking is a process that compares approaches to doing business or solving certain problems,
but as a sample takes a firm that works in a completely different field of activity.
−
General benchmarking - comparing the effectiveness of certain functions in a company relative to companies
from other industries. For this process, select several organizations,that succeed each in their niche, and try to
identify effective approaches in each of them [3].
In scientific practice different approaches were used to determine the logics of carrying out benchmarking. In general, there
are seven stages of benchmarking:
1) selection of functions for comparison;
2) definition of control variables;
3) search for the most successful companies;
4) control data analysis;
5) company evaluation;
6) identification of programs and actions that lead to the success of the company which is investigated;
7) implementation of measures taken by the "model" company.
The main advantage of benchmarking is that there is no need to invent own ways to improve business processes and reduce
costs, because the benchmark enterprise has already invented them, as well as the ability to combine different methods that have
provided success to other companies in reducing costs and profitability growth. However, the desired effect can be achieved only
when the benchmark enterprise is chosen effectively and all its features are taken into account. On top of that, the information
about benchmark results and methods for achieving them, which are generally a commercial secret, can prevent its use.
Positive effects of benchmarking are

business process improvement;

awareness of the comparative state of an enterprises;

obtaining a strategic advantage;

increase in the level of organizational knowledge about the investigated enterprise [4, p.539].
Thus, benchmarking allows raising the competitiveness of the enterprise to a qualitatively new level, because it focuses on
continuous search and active introduction of effective marketing technologies that simultaneously provide sustainable
competitiveness and form the greatest value for consumers.
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15. FACTORS AND WAYS OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY
Iryna Osypenko, Galyna Cherednichenko
National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine
Introduction . Increasing labor productivity is undoubtedly one of the main conditions for progress
and development of production. The systematic increase in labor productivity is of paramount importance in
improving the efficiency of the functioning of any enterprise, industry, the entire economic complex and for
increasing the material well-being of each employee.
The aim of the work is to analyze the scientific and methodological methods and to substantiate the
recommendations for identifying the most effective ways of improving the productivity of modern
enterprises.
Materials and methods. The general scientific methods of research as theoretical generalization – for
determining the essence and content of the concept of «productivity of labor»; analysis for studying
effective factors and ways to increase productivity are used. Works of domestic and foreign scientists are
analyzed.
Results and discussion. Labor productivity is a general indicator of the use of labor, which, like all
performance indicators, characterizes the ratio of results and costs, in this case – the results of labor and its
costs [1, p. 361].
For the purpose of effective management of labor productivity a specific program of employment of
labor potential is being developed at each enterprise. The production activity of the company is influenced
by many factors and factors that contribute to the growth of labor productivity, which can be divided into
two generalizing groups - external and internal.
External factors [4] are those that are objectively outside of the control of an enterprise. These are
national and general economic factors. Internal factors [3] are those that the company can directly influence,
they are divided into organizational; technical; technological; economic; social factors.
The most effective directions for increasing productivity are following: [2, 4]:
- increase of the level of labor quality;
- improvement of working conditions;
- increase of the technical level of production;
- increase of the level of motivation of workers concerning labor productivity and ensuring of the
absence of defects of labor;
- optimization of staffing;
- development and improvement of professiograms, that is, the list of professional qualities,
which should be conformed applying a person for a particular position;
- rejuvenation of personnel by involving young professionals and encouraging the early
retirement of people who do not «fit» into the system of new requirements and are incapable of mastering
modern methods of work;
- formation of proper organizational culture of the enterprise.
Conclusion. In order to create competitive production and products in Ukraine, it is necessary to use
resources effectively at every workplace of the enterprise. It is necessary to create institutions that will be
engaged in research and development of technology of labor productivity management, to carry out the
necessary reforms of the system of management, production and sales of products, as the growth of labor
productivity is an important indicator of economic growth of the country.
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16. SALES CONTROL AS A PART OF ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM
Anna Chernova, Galyna Cherednichenko
National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine
Introduction. In the current conditions of active participation of Ukrainian enterprises
in the system of world economic interaction the competition of domestic and foreign
producers in the Ukrainian market is worsening while the purchasing power of consumers
is reducing.
Results. Management of the company's marketing activities is the implementation of
the concept of managing the process of outputting the necessary products to intermediate or
final consumers. Understanding the concept of sales management is achieved through the
definition of its principles:
1. Hierarchies. The sales activity management system should correspond to the
functional structure of the managed system.
2. Unification. The management system and marketing activities should be described
and considered within the framework of unified principles.
3. Purpose and relevance of goals. Any impact of the sales management system on the
management system should be purposeful, along with the correlation of the objectives of
adjacent systems.
4. Openness. The functioning of the sales management system should be open to
information, innovations.
5. Development. Management influence is the change of the control system itself
(which, being induced from the inside, can be considered as self-development). The same
applies to the development of the sales activity system.
6. Complex planning. The set of control actions must, within a given range of external
conditions, ensure the achievement of the goals set in an optimal way, taking into account
the possible reactions of the controlled system to certain actions that control under the
projected external conditions.
The efficiency of sales, overall development of the enterprise, and initially its success is
determined by the correct management and marketing approaches to sales stimulation
Conclusions. Sales promotion system works, and global changes will require
significant efforts and funds that are not very effective in modern conditions. Therefore, it
would be logical to pursue improvement of sales promotion activities in two stages: 1. To
optimize and improve existing incentive measures and evaluate their impact after
optimization.2. To introdu-ce new measures of stimulation and evaluate the overall
impact of all incentive improvements on the activities of enterprise.
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17. EXCHANGE RATE AND ITS IMPACT ON THE UKRAINIAN ECONOMY
Yana Halytska, Liudmyla Shapran
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. One of the most important indicators of the stability of the financial market is
the exchange rate, since it is it that has a significant impact on the country’s social and economic
development.
Materials and methods. The methods of analysis and synthesis, generalization, as well as
economic-statistical analysis and forecasting were used. The work of domestic and foreign
scholars, legislative acts, statistical materials, published in periodicals, and other resources were
studied.
Results. The exchange rate is the value of the national currency of one country, expressed
in terms of the currency of another country [2].
The exchange rate performs a number of important economic functions: it helps to
overcome the limits of the national currency of a particular country, acts as a means of
internationalization of monetary relations and formation of the world monetary system.
Price structures of individual countries, the development of their productive forces, the rates
of economic growth, as well as trade and balance of payments are compared on the base of the
exchange rate. Reproducible factors affecting the exchange rate formation depend on the
country’s macroeconomic indicators: GDP dynamics, budget, inflation, internal and external
debt, balance of payments, international reserves. The main factors influencing the exchange
rate are: the rate of inflation, the balance of payments, the difference of interest rates between
different countries, the use of particular currency in the world financial market and in
international settlements, the impact of speed on the exchange rate of currencies in international
payments, the degree of trust in the currency in national and world markets, market and
government regulation of the exchange rate. Thus, the formation of the exchange rate is a
multifactorial process, due to the interconnection of the national and world economies and
policies.
For businesses and general public of Ukraine, the hryvnia exchange rate is and will be the
key indicator for many years to come. Subjects of economic activity have an opportunity to
compare their production costs with the prices in the world market using the exchange rate. The
exchange rate influences the profit of entrepreneurs and the competitiveness of their products in
the international market.
Experts predict that the average exchange rate in 2018 will be 29.95 UAH to the dollar, and
by the end of the year it will be 30.10 UAH. GDP in 2018 is expected to increase by 3.1%, and
inflation will be 8.2%. But after doubling the minimum wage up to 3.2 ths. UAH, the National
Bank worsened the forecasted inflation rate to 9.1% [1]. The budget for 2018 is based on the rate
of 29.3 UAH to 1 USD.
Conclusions. The need to choose the optimal system for regulating the foreign exchange
market in modern conditions is very urgent and important, especially in the periods of global
financial crises, political conflicts which Ukraine is undergoing nowadays. Therefore, at this
stage of the development of Ukrainian monetary and credit market, it is necessary to conduct an
adequate monetary policy using the instruments of the National Bank of Ukraine.
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18. USING “GUERRILLA MARKETING” FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES
Veronika Yurchenko, Liudmyla Shapran
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. How to promote products having small advertising budget? How to
attract new customers in conditions of fierce competition? There are some “guerrilla”
techniques used by small and medium-sized business owners which help answer these and
other questions and bring success.
Materials and methods. During the study, general scientific and special methods were
used. The basic methods were the method of system analysis and synthesis, induction and
deduction. There were studied the works of D. K. Levinson, O. Levitas, I. Mann and others.
Results. Guerrilla marketing means using innovative, low-cost ways to attract
customers. You need to find such a tool that matches your marketing strategy so that you
can use it successfully [1].
In order to help customers buy more products we need to use some tricks. Let us
consider the ways of using the “guerrilla marketing” methods to make customers purchase
more products or services than they usually do as profit, the main aspect of any business,
depends on it.
Firstly, it is a good idea to suggest related products or services to a customer who is
considering buying something. This technique works almost for any retail business. For
instance, for customers buying a cup of coffee, a cupcake can be a good offer, for those
buying a notebook a pen is a good related product, and a memory card can accompany a
smartphone.
Secondly, the change should not be neglected. In other words, where there is a flow of
clients who pay by cash, it is necessary to “hunt for change”. If the product range is not
wide, it is possible to track which amount of change is most often returned to the customer,
and select one or two hot products for each amount of change. For instance, if the coffee
costs 35 UAH, and the client gives 50 UAH as payment he expects 15 UAH of change due.
So, the logical step is to place the stand with chocolates or cookies which cost 15 UAH near
the cashier’s desk. So, a delicious cake or a chocolate bar can be offered as the change for
coffee. Thanks to this simple tool, several thousand hryvnias can be added to the business’s
monthly income [2].
And last but not least, is the so-called “Brand Money”. This stands for discount cards
with set money amounts. They are usually offered as gift certificates. If such a certificate is
offered with a 5-10% discount, this will especially attract customers and make them come
back again and again exactly to you, becoming your regular customers. It should be noted
that the design of the certificate must be unique and it should have a set time limit.
Conclusions. In conclusion, it should be noted that all of the above-mentioned tools are
actively used in large chain stores and yield positive results. But these simple tools are
usually neglected by small retail stores that function independently, and it can even lead to
their bankruptcy. All things considered, these simple and low-cost marketing methods of
attracting customer attention can increase the number of regular customers as well as
stimulate their purchases.
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19.COMPETIVENESS OF THE FOOD INDUSTRY OF UKRAINE
Nataliya Osypenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The food industry is one of the leading sectors of the national economy.
It is engaged in ensuring the food safety of our state, shaping its export potential and its
ability to affect the Ukrainian economic growth positively.
Materials and methods. The study used general scientific and special methods. In
particular, used method of analysis and synthesis, generalization and scientific abstraction
as well as economic-statistical analysis and forecasting.
Results. The food industry has many peculiarities. Products produced by food
businesses are in constant demand (half of households' budgets spend on food)[3]. The
formation of a socially oriented economy requires solving the strategic task of creating a
powerful food industry in Ukraine to ensure the normal life of the population, to restore and
maintain its health, to improve agricultural production, to social reorientation of the
country's basic industries, and to fill the finances of the state budget.
The competitiveness of the industry involves the availability of a sound industry
structure, a group of highly competitive enterprises - leading firms, a well-established and
progressive research and development, production and technology base, flexible industry
infrastructure, an exhaust system of scientific, technical, industrial, logistical and
commercial cooperation within the industry, both with and among others in the country and
abroad[3].
To stabilize the state of the food industry it is necessary: to update the material and
technical base, to modernize production, to increase the volume of production of
competitive products and to expand its assortment; to ensure priority development of the
branches by implementing state financial and credit support of enterprises by expanding the
types of their lending, as well as restoring the practice of foreseeing funds in the state
budget for lending interseasonal expenditures of enterprises of sugar, oil-fat, fruit and
vegetable canning, wine-making and other industries; to continue the protectionist policy
regarding the domestic commodity producer; to create wholesale markets for food products,
to expand the network of branded trade, and thus to reduce the number of intermediaries in
the sale of products, which will reduce prices and increase sales [1].
Conclusions. The food industry is the leading industry in Ukraine, so the developed
food industry should be a priority sector of the state's economic policy.
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20. EDUCATIONAL MIGRATION AND ITS PLACE IN THE
STRUCTURE OF MIGRATION FLOW
Tetyana Yanchuk
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Educational migration is becoming more and more popular all over the
world. Young people from developing countries move to the developed countries to get
education or to improve the qualification they got in their native country.
Materials and methods. Such methods as: scientific abstraction, synthesis, analysis,
extrapolation and deductive method were used. The essence and features of educational
migration that distinguish it from other types of migratory flows were defined.
Results. Educational migrants are considered to be the most desired category of migrants,
as young people are talented and motivated, and are ready to obtain knew knowledge and use
new technologies. Also this category of foreign citizens gets education and qualification in the
country of their stay and it simplifies their future adaptation for local labour market and
guarantees their adaptation for language and cultural environment.
Harmonization of educational standards, availability of foreign educational programs and
courses, cheapening of transport and communication costs, increasing population demands for
educational services and increase the population needs to obtain knowledge and qualification
abroad encourage the growth of students number interested in training and study abroad or
continuing their education in foreign countries.
Geography of educational migrants’ flows mainly depends on the cultural-linguistic factors
and also the level of cooperation between the countries and their policy on educational services
export. Intensive students’ migration within European region is caused by geographical location,
openness the borders, agreements between universities, unification of educational standards and
programs, developed practice of foreign training, provided by grants and benefits for exchange
students, and world-known educational centers in the European Union.
Globalization processes play the key role in the educational migration increase. At the
same time, sharp increase of the number of educational migrants has created conditions for the
world educational market. Also this category of foreign citizens gets education and qualification
in the country of their stay and it simplifies their future adaptation for local labour market and
guarantees their adaptation for language and cultural environment.
Today educational services trade plays an important role in the development of national
economies and world economy as a whole. Financial indicators of world educational services
are more than 100 bln US dollars, and 60 bln belongs to the international higher education
services. Providing educational services as another kinds of services belong to the non-material
sphere of production and have a great impact on the development of the whole economy and its
parts.
Educational migration brings some economic benefits for the countries and also it is a
source of highly-qualified specialists for the economy and some countries consider it to be the
first step for labour migration.
Conclusions. Countries which receive foreign students get substantial economic benefits
through getting fees for education and accommodation expenditures. More than that, educational
migration improves openness and elasticity of educational system, which has a positive impact
on the quality of education.
References
Gaidutsky A. The role of migration capital in ensuring macroeconomic stability of the
country / A. Gaidutsky // Finance of Ukraine. - 2010. - № 7. - P. 20-34.
Scientific supervisor: Liudmila Kunitsa

208

21.ECOLOGIZATION OF THE FOOD INDUSTRY OF UKRAINE
Nataliia Balabukha
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The current state of the food industry in Ukraine and the process of European
integration of the state cause to the urgency of the development of the international food market. A
particular issue is the improvement of food quality. Ensuring sustainable economic growth is
impossible without the products produced in the Ukrainian market complying with the norms
established in the international food market.
Materials and methods. General scientific and special methods were used in this study, in
particular, the methods of analysis and synthesis, generalization and scientific abstraction, as well as
economic-statistical analysis and forecasting.
Results. The choice of the food industry as the object of the research is caused by the fact that
the enterprises of this industry, processing a large amount of agricultural raw materials, are among the
most natural resource intensive sectors of the national economic complex. Enterprises in the food
industry of Ukraine tend to use energy-intensive and resource-intensive technologies that not only
harm the environment, but also are outdated and expensive in the financial sense. In some areas of the
food industry there are many problems with waste disposal. Ecologization of the food industry is
relevant to the fact that its enterprises produce food, and the health of the population depends on their
ecological purity.
Ecologization of the food technologies is of great importance for the food industry. This involves
a system of measures to prevent the negative impact of production processes on the natural
environment. It is achieved through the introduction of low-waste technologies or technological links
that provide a minimum of harmful emissions [1]. In order to do that, it is necessary to develop such
technologies in Ukraine, as well as to adopt the ones that have been developed in other countries. In
this regard, it is very important to create facilitative conditions for the deployment of innovative
processes.
The organization of an effective technology-related resource cycle at food industry enterprises
involves solving the following tasks:
• achieving the highest yield of the target product with the minimum use of raw materials, energy
and auxiliary materials;
• ensuring the minimum emissions of pollutants into the air and discharges into the sewage
system;
• minimal formation of non-recyclable wastes;
• production of high-quality environmentally friendly food products.
All this is taken together and solved in the process of environmental modernization of
production.
Also, we should not forget about the organizational and economic provision of ecologization of
the food industry, which is carried out at two levels: state and branch. Mechanisms at the state level
include: tax regulations of the licensing system, introduction of norms and quotas, etc.; the system of
environmental taxation; systems of stimulation of ecologically safe economy, etc. [2, p. 8]
Conclusions. So, in order to make the food industry of Ukraine more ecologically friendly, it is
very important to organize an effective technology-related resource cycle at enterprises as well as to
intensify the work of state regulation, programming and orientation on the most environmentally
important projects, which is also a necessary prerequisite for the Ukrainian integration into the
European community and the achievement of the sustainable regional and sectoral development.
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22. “GOOGLE” COMPANY MOTIVATION
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Introduction. According to Pardee, motivation is the reason for people's actions,
desires, and needs. Motivation is also one's direction to behaviour, or what causes a
person’s wish to repeat a behaviour.
Materials and methods. Google leads the list of best employers in the world. On the
one hand, it can be argued that this company can afford it, given its scale, but on the other
hand, in order to create such a project and to constantly improve it, qualified specialists are
required with a desire to give in to work in full. Therefore, Google is the most telling
example of how to motivate employees to bring as much value as possible to the employer.
Results. Firstly, Google has created a comfortable, cozy and stimulating creative
process of working conditions, in particular equipped with a very original central office. A
sports complex, a small clinic, a hairdresser, dry cleaning, entertainment (a slide from the
second to the first floor, scooter and a bicycle ride), relaxation in the massage chair,
delicious food, and, finally, the ability to host pets if you cannot concentrate without them
on performing the task. Employees of the company are proud of their work, they do not
want to lose it and try to be useful in every way, feeling such care for themselves and
understanding their needs, although they are sometimes very specific.
The organism of each person has its own peculiarities, in particular, it concerns the
ability to work depending on the time of day. The typical "owl" will not be able to perform
a full-fledged task early in the morning, at the same time, the "lark" in the evening, is not
particularly productive. Few companies are prepared to take this nuance into account, with
the subsequent drawing up of individual employee schedules. Temporary bindings are not
about Google. In digging you can always agree on the displacement of the graph in one
direction or another.
Do you want to live alone on the job? And this is not a problem! In Google, you will be
allowed a quarter of your time to devote to your personal projects, not related to official
duties. It was such a "personal project" that was once a Gmail post - an indisputable proof
of the benefits of this type of motivation. This method applies not only to Google, but for
another purpose. Companies that do not have the ability to fully pay for the work of their
employees, enable them to do work in the main job, so as not to lose valuable staff.
And the latest "hit" from Google is meditation. The company has equipped special
rooms for this process, hires teachers of Buddhism. The goal is to train employees of
meditation techniques and, as a result, to increase their awareness, self-sufficiency, rest,
energy, enthusiasm and creativity, as well as the focus on mutual assistance in the team.
Conclusions. Motivation is one of the most effective way of attracting staff to the
quality of their duties. Google has found an approach to its employees, thereby improving
its position in the labour market.
Scientific supervisor: Liudmila Kunitsa
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23. FOOD SECURITY OF UKRAINE
Kateryna Protseviat
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Introduction. Currently, there is no state that does not care about food security,
improvement and formation of new directions of development of food supply efficiency in
the system of national security of the state.
Materials and methods. The study used general scientific and special methods. In
particular, method of analysis and synthesis, generalization and scientific abstraction is
used as well as economic-statistical analysis and forecasting.
Results. Food security problem always occupies a leading place in the overall national
security of each country, as it is an indispensable condition and a prerequisite for the social
and economic stability of the state.
In international agreements, the definition of food security has the following
interpretation :“This is a state of the economy in which everyone is guaranteed access to
food, drinking water and other products in quality, range and volumes sufficient for the
physical and social development of the individual, ensuring health and reproduction of the
country's population”.
Food security - the official term, which is used in international practice to describe the
state of the food market in a country or a group of countries, as well as the world market.
The national food security system is based on the principles of self-sufficiency,
independence, accessibility and quality. First of all, it must be taken into account when
forming the state policy on food security.
The essence of food security is that the state must guarantee the production of
sufficient food to meet the growing needs of the population. At the same time, without
restrictions and at relatively stable prices, foreign trade must be carried out to supply the
population's demand with specific products through import that are not produced
domestically. This in turn involves the use of state to support the domestic food industry
enterprises and adopt measures to control import in order to support domestic producers.
The reliability of food security is sufficient in itself to provide food and the availability
of funds for their import in the required quantities. To achieve food security at the level of a
self-sufficient state, it must be based on its own production. The definition of the essence of
food security is always connected with providing human life, which in turn is characterized
by the state of its health.
Conclusions. Food security has a national character; it is inherent in complexity and
permanence. It should have such a level of food supply for the population that guarantees
socio-political stability in society, the survival and development of the nation, the
individual, the family, and sustainable economic development of the state.
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24. MODERN METHODS OF FINDING A SATISFYING JOB
Margarita Hlebska, Yuliana Malyk
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. People often do not realize how important it is to choose a satisfying
job. It is proved that career growth depends on whether people enjoy their activities or not.
According to statistics, only 21% of people really like their job. At least one advice could
be useful for another 79% of people and this was said many centuries ago by Confucius:
"Begin doing what you like, and you will not have to work a day in your life”.
Materials and methods. There were studied different publications, articles and
reports, which deal with the job searching process. The research describes the main ways
for finding the most suitable job. To obtain the necessary results the following methods
were used: abstraction, systematic analysis and synthesis, hypothesis and assumptions, a
logical method.
Results. There are a lot of psychological works on problem of finding the most suitable
career for individuals. Most scientists believe that every profession requires a certain type
of temperament of a person. Some employers need active and creative employees, while
others require a leisurely, inclined to a deep analysis. The type of temperament plays an
important role and influences the choice of the future job.
First of all, psychologists advice to take into account the type of the temperament.
Widespread temperaments classifications tells that sanguines are social, optimistic, easy
friends makers, confident, outgoing, spontaneous; cholerics are ambitious, passionate,
practical, motivating, focused, efficient, usually good at planning, leaders; phlegmatics are
relaxed, diplomatic, peacemaking, kind, consistent, rational, curious, quiet and calm;
melancholics are usually organized, highly creative, considerate, thoughtful, schedule
oriented, good at preventing problems.
Another method is using a psychological method when you have to remember what did
you like to do when you were a child, because job choice is related with your hobbies.
This method offers to write the phrase “When I was a child I liked to…” 25 times and
try to be honest. Then you will see the list of answers about your propensity. Also
remembering favorite subjects can help to define what person is: humanist or
mathematician. After that you can write a list with all the humanist or mathematician
professions and choose the suitable variant for you.
One more method to find the most suitable job is paying attention on how you spend
your free time. There is a special Harvard list of questions that helps to find the best job:
1. What kind of literature do you prefer?
2. What do you like to tell to people?
3. What do you do when you are alone?
4. If you die in 2 weeks what things you will try?
5. If you couldn’t have to earn money what would you do?
Responses depend on who the person is and what is important for him or her. People
who pay a great attention to their personalities, interests and aptitudes increase their
chances of finding satisfying job.
Conclusions. So, the best way to find the job of your dream is to be honest to yourself,
think of your hobbies from childhood, try to notice when you want to change something in
your life and remember what things make you feel happy. This way will help you to find
the job that will allow you to do what you really love and also realize professional potential
in full measure.
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25. EFFECTIVE MEANS OF STAFF MOTIVATION
Kateryna Snizhko, Yuliana Malyk
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Staff motivation is vital for every company and leads to the performance of the
company. A motivated workforce means a highly productive staff, all of which will generally put
their best effort in the tasks that are assigned and will help organization achieve business goals.
Materials and methods. A large number of scientific works of foreign and Ukrainian scientists
were devoted to the problem of personnel motivation. This research reveals the theoretical aspects of
motivating staff, so different publications, articles and reports have been thoroughly explored.
Results. In general, the motivation to work is a set of external and internal forces of individuals,
that encourage them to take action, determine the behavior, forms of activity, provide this activity
orientation, focused on the achievement of personal goals and goals of the organization. An
individual's motivation is depended on biological, intellectual, social and emotional factors.
The first psychological aspects of motivation were studied by Elton Mayo. Between 1923 and
1924, he conducted a series of experiments at the weaving factory in Philadelphia, where the staff
turnover reached 250%. This experiment was known as the Hawthorne experiment. The initial
purpose of the research was to determine the relationship between the improvement of working
conditions and their productivity.Various material motivation means did not have any effect. E. Mayo
found that the spiders’ work was considered as non-prestigious and the regime of their work did not
give them the opportunity to communicate. Mayo realized that the solution to this problem concerns
the psychological sphere. It became obvious that it was impossible to increase productivity without
taking into account human motives. The remuneration, based solely on economic instruments, is
ineffective.
Modern philosophy of management considers the basis of motivation not as a compulsion, but as
motivational regulators, built on psychological peculiarities of individuals. Among the various
incentives that encourage an employee to work well, there is no universal one. People react
differently to different incentives, and even one person, responding to the same stimulus, is not
always unambiguous. Employee motivation is a constant challenge. What motivates one employee is
not motivating for another. Researches indicate that while treating employees nicely is a factor in
motivation and happy employees are also a factor in employee motivation, more is needed for a
successful organization.The theory and practice have accumulated different approaches to improving
the motivation and incentive systems of employees. The practical implementation of the motivational
system and workers stimulation is carried out due to the use of a wide range of methods: economic,
administrative, organizational, productive, moral, psychological, social, etc.
The problem of staff motivation still needs to apply more and more new methods of employees
stimulating to work with the help of material and non-material incentives.
These are some means to motivate employees to work as efficiently as possible:
1. communicate better
2. be an example
3. empower them
4. offer opportunities for advancement
5. provide incentives
Conclusions. Keeping in mind the psychological aspect of staff motivation we consider the
motivation as the most powerful emotion that employees bring to work each day. The level of the
staff motivation is determined by the variety of needs, interests, motives and incentives, which make
up the complex of internal and external factors.
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26. THE CLOSED-LOOP ECONOMY AND ITS IMPACT ON THE
DEVELOPMENT OF HUMANITY
Svitlana Tytarenko, Olga Nikitenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The population is growing geometrically and the amount of waste is
increasing substantially. People have always enjoyed a simple economic pattern of existence:
extraction-production-distribution-consumption-waste. All reserves of natural resources on our
planet are not infinite and humanity is has to abandon the usual model of production, which
presents a simple method: gained the resources - produced goods - threw away. Therefore,
countries gradually move to a new method - to the cyclic use of the product.
Materials and methods. Scientific and journalistic materials were used in the work, in the
form of scientific journals and electronic articles. A comparative and generalization methods
were also used.
Results. Although the waste is recycled the volume of garbage increases every day. For
example: 35% is utilized in the USA, 65% in Germany, and 3-5% in Ukraine. At the end of the
last century new principles of the life of society, called the cyclical economy or the closed-loop
economy, were proposed in Europe. The linear economic model leads to limited resources and
problems associated with the delivery of materials from developing countries and the volatility
of raw material prices [1]. In the West a radical change in the situation was offered today.
In December 2015, the European Commission adopted an action plan for the transition to a
cyclical economy until 2019. It suggests that such a model becomes the basis of the EU
sustainable development strategy and involves the development of appropriate state regulation.
In July 2016, the Center for European Political Studies (CEPS) in Brussels presented a study
entitled "The cyclical economy in Europe, from resource efficiency to knowledge sharing
platforms: the point of view of CEPS." In this study, it was noted that the transition to a cyclical
economy has three indisputable advantages [2]. The first is to reduce the negative environmental
impact, due to reduced use of resources in production. The second is the reduction of production
costs by reducing the amount of primary resources used. Third, the emergence of new markets
and hence the creation of new jobs and an increase in the general level of well-being. These
changes also apply to materials, design elements and even packaging. The cyclical principles are
laid down in the original design of the product and include the possibility of reusing the
components, repairing them and improving them. Large corporations cover the whole
production chain from the supply of raw materials and materials to the sale of the product [3].
Conclusions. The principles of secondary use are used in the world for a long time - steel is
made of scrap metal, paper is made of paper waste. The transition to a cyclical economy will be
uneasy. It requires changes not only in technologies that need to minimize waste but also in such
disciplines as design, advertising and digital technology. So far, this is all about separate cyclical
processes and attempts to make the idea a general line of world economic development in the
future.
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27. INFORMATION WARFARE AGAINST UKRAINE – DEFIANCE TO THE
WORLD ORDER
Nataliia Nedial, Olga Nikitenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The violation of the Ukrainian information sovereignty, in other words, the
ability of the state to control and regulate the inflows of information from abroad has been an
accomplished fact. The aim of the article is to reveal the problems of information security of
Ukraine, particularly from the side of the Russian Federation.
Materials and methods. This topic covers the political science and history, thusly the
methods of induction, deduction, cognitive, combination of historical and logical analysis were
used.
Results. For more than 10 years the Russian Federation has been carrying through the antiUkrainian information warfare, the goal of which is to spread inaccurate, incomplete
information about Ukraine, manipulation of social consciousness of the Ukrainian citizens as
well as other nations, war propaganda, changes through the violence of constitutional order of
our state. And now it is being transferred from the disguised form to the open one. Specifically,
we talk about information warfare as a class of techniques, including collection, transport,
protection, denial, disturbance, and degradation of information, by which one maintains an
advantage over one's adversaries. It involves many different strategies, techniques, weapons, and
defenses.
Going through the history of the last decades the picture of the cunning strategy is seen. In
the 90s foreign information products tried to grab the place in the Ukrainian market by various
ways, but those actions had finished with the elimination of the European and American
information products from the national market. Such methods were implemented to the
Ukrainian media products too because of imperfect legislation and impossibility to struggle with
the industrial war. So the information and cultural market was substituted by the Russian
products which promoted the springboard for the anti-Ukrainian information warfare.
The first stage of the anti-Ukrainian information warfare was characterized by spreading
information products consisting of the propaganda of alcoholism. All central TV channels were
heaped by materials full of corruption, violence, cruelty, neglecting the Ukrainian history and its
symbols.
The second stage was aimed to destroy the inter-religious and inter-national harmony and
tolerance in Ukraine. The third stage of information warfare (November 2013 – July 2014)
found its manifestation in spreading of information that justified and propagandized the
encroachment on territorial integrity and constitutional order of Ukraine, denied the right of
sovereignty for the Ukrainian multinational nation, doubted the opportunity for Ukraine to exist
as a state that became the threat to the national security of Ukraine.
Now Ukraine undergoes the fourth stage of information warfare the specificity of which is a
psychological aggression; neglecting and denying the Ukrainian statehood; synchronization of
informational aggression and military actions against Ukraine in order to demoralize the
Ukrainian citizens, Armed Forces of Ukraine.
Conclusions. Information warfare in Ukraine can be directed to any European country. This
war is defiance to all the international communities accompanying the increase of information
threats to the world order. The complex system of security of social morality has to become the
detailed basis of resistance of the anti-Ukrainian information warfare. These measures would
promote the realization of the right for informational space free from materials which can be
dangerous for physical, intellectual, psychological condition of the population.
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28. FEATURES OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS AT FOOD
ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS
Natalia Kolosko, Olga Nikitenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The modern period of economic development is determined by the significant
growth of the role of science, technology and intellectual activity. Today, intellectual property is
becoming a powerful lever of economic development around the world. In this regard, modern
business conditions raise new challenges to address the problems of accounting for intangible assets.
Materials and methods. Nowadays, unresolved problems as for intangible assets at enterprises
are the follows: uncertainty about the category of intangible assets, intellectual property, goodwill;
problems of valuation of intangible assets; expenses for research and development and their formation
and reflection in accounting; economic substantiation of terms of use of intangible assets;
documentary accounting of intangible assets [2].
Results. The organization of accounting for intangible assets is an initial process that will ensure
full, reliable and rational disclosure of accounting and analytical information about this object of
accounting for management needs. Therefore, the study of the theoretical foundations of accounting
for intangible assets and the practical aspects of their application in modern economic conditions is a
very relevant and important direction of research [3].Accounting for intangible assets is one of the
elements of the system of accounting organization at the enterprise as a whole. The methodological
principles for the formation of the accounting information about intangible assets (NMA) are defined
by the Accounting Standard (Standard) 8 "Intangible Assets" No. 242 dated 18.10.99 (as amended
and supplemented as of June 27, 2013, No. 627) [2].
The study of the economic category of intangible assets revealed that the essence of intangible
assets is that they are one of the types of resources of the enterprise, which represent various rights
and privileges, including intellectual property received as a result of intellectual activity that enable
the owner to carry out entrepreneurial activity in order to obtain additional economic benefits
compared with competitors. Having non-material nature, they become noticeable only in the process
of production and sales of products, and only in combination with means of labor, objects of labor
and labor force. Only in the aggregate the effect of the use of intangible assets is manifested. We also
note that the objects of intangible assets are not the patents, industrial designs, useful models,
trademarks, computer programs, etc., but the rights to use them [3].
Conclusions. Summarizing the research, it should be noted that the organization of intangible
assets includes the organization of the labor and accounting process. In modern economic conditions,
the organization of accounting for intangible assets has undergone certain transformations caused by
the use of automated information systems in accounting. As at the moment, intangible assets are one
of the fundamentally new objects of accounting that appeared in its theory and practice at the stage of
formation and development of market relations in Ukraine, therefore the prospects for further research
remain relevant in the future.
References
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” № 242 від
18.10.99 р. (зі змінами та доповненнями від 27 червня 2013 року № 627).
2. Бразілій Н.М. Облік і аудит нематеріальних активів (на прикладі підприємств харчової
промисловості): автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. техн. наук: спец. 08.00.09 „
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Н.М. Бразілій. — Київ, 2007 — 20, [1] с.
3. Н.В. Гуріна, С.В. Ющенко. Основні аспекти організації обліку нематеріальних активів
у сучасних умовах господарювання: Наукова стаття/ Н.В. Гуріна, С.В. Ющенко. — Ірпінь,
2017 — 10 с.

216

29. MARKETING INNOVATION
Elizaveta Ganovska
National University of Food Tehnologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Today, the main criteria for the development of enterprises are the
quality and speed of introducing of new information technology systems and management
methods, so there is a need for marketing innovation.
Materials and methods. The implementation of marketing research involves the use of
a wide methodological apparatus. The following quantitative methods are distinguished:
1. Methods of factor analysis are used to survey marketing decisions;
2. Methods of the statistical decision-making theory that are used to describe
probabilistically the reaction of consumers to changes in the market situation;
3. Methods of programming for taking the best decision.
The methodology and tools for marketing innovation should be placed in the basis of
the activities of the enterprises that took the innovative ways of development. However,
practice shows that the enterprises use only certain tools for marketing innovation, and
there are almost no cases where marketing innovation is seen as a business philosophy.
Results. At present, it is possible to give the following main recommendations on the
formation and development of the innovation system at enterprises:
1) existence of operating clusters uniting small and medium-sized businesses, or several
large enterprises surrounded by manufacturing firms and/or customers of their products;
2) adoption of a measures set to develop long-term relationships between enterprises and
organizations, higher educational institutions;
3) create conditions promoting for inflow of qualified personnel and investment resources
into the innovation sphere;
4) actively support interaction between participants in innovation activities as well as
ensure the formation of an information environment to support innovation;
5) providing broad support and assistance to start-up companies.
In general, each of these innovations is a way to attract attention, to simplify the process
of acquaintance with the goods, to make it convenient and comfortable as well as the
attempts to mitigate the situation with oversupply of the market with low-demand goods,
and to provide the possibility of personalized production on pre-order. In addition, the rapid
pace of life makes a person prefer express services and goods, and innovative technologies
contribute to the satisfaction of this desire. The need to find a buyer for their products, to
increase the level of recognition of goods and create an information base that will be the
priority communication tasks for representatives of the enterprises. The tasks can be
implemented using text or visual messages to contribute to the invention of innovative
formats.
Conclusions. Thus, traditionalism as the basis of any industry is gradually beginning to
give way to innovation. Popularization of technological innovations will promote the
expansion of the range and volumes of production.
Scientific supervisor: I.P.Tryhub
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30. WHO IS A BETTER BOSS – A MAN OR A WOMAN?
Olena Laskarzhevska
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. In the rivalry of sexes, a recent study highlights the power of female
acting as super-boss in this competitive world. But does this power of a woman cast a man
out of his throne?
Materials and methods. According to a previous study, people (even women) wanted
to control the male boss if they took over a new job. However, in terms of research, there
are interesting reasons for recruiting specialists, which makes it easier to work with a
woman-manager and the main advantages of men.
Results. A man is a better boss.
1. Full attention. Usually a man focuses his attention on his job and is not distracted
while he is working.
2. Good judgement. Mood swings make strong influence on woman and have an
impact on their decisions. Men usually don`t think emotionally and apply their professional
knowledge before taking a decision.
3. Psychological advantage. Undoubtedly, men have a genetic advantage because
women can be close with their competitors as “sisters”.
4. Practical thinking. Men make decisions using their own knowledge and experience.
5. No groupism. They work in the same team and don`t create separate groups on
different grounds.
A woman is a better boss.
1. The female brain is an agreed structure, supporting the ability to listen, remember,
and have a good intuition.
2. Women are beautiful communicators, they easily find a common language with
clients and inspire partners
3. Female are always striving to improve and find time and opportunity for this.
4. Women are useful for managing finances. The Washington Post Magazine published
a survey that proved that financial investors who are women are better than men, 2.3%
(individual term) and 4.6% (in term of the group).
5. They easily find a compromise and make the right decision.
6. Women usually have good organizational skills and they are prone to multitasking.
Conclusions. We are accustomed to the fact that men rule the world but for every
successful man, there is a woman. But time has change, women become super wives, super
moms and super bosses. If someone said the sky is the limit we could say "not quite".
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31. MONEY IS THE BASIC OF THE COUNTRY’S ECONOMY
Alina Pyzina
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Money is the basis of the economy of every country and of the world as
a whole. Currency is one of the country's economic indicators. A lot of interesting facts
were accumulated from the appearance and the development of these payment instruments.
Materials and methods. In all economic relations between countries and in the trade
between them all activity and product have its own price. But how much is our planet
worth? Is it possible to name the price? Yes. Scientists called the price of the planet Earth,
which is five quadrillion dollars. In our wallet, we can find different bills. Some may be
old, while others are brand new, just from the print. Money does not stay for a long time
because we always buy something, so we do not know what life expectancy of any bill. It
turns out to be determined and an average of 89 months.
Results. We all know that money did not exist all time. Previously, there was a
phenomenon such as barter. People exchanged various things to get that they needed. When
the first coins appeared, they were not the same as now. Particularly they were interesting
in ancient China, where bronze coins were in the form of tools of labor and household
items. Coins in China have not only an unusual form, but and a weight. In the world the
heaviest gold coin was released in China. It weight was 5 pounds. In Canada, the first paper
bills were unusual and interesting. These were playing cards. In 1685, the administration of
the northern territories of New France faced a lack of coins to pay wages to workers who
served in the colony. Then it was decided to use ordinary playing cards and cut them in
various forms, signed the money denominations and put the seal. After the arrival of ships
from the Old World, these money-cards exchanged for real bills. We thought that money
consist of paper. Even is exists the expression: "Money is just a piece of paper." It turns out
that this is not quite the case. The paper dollar on 25% made up of cotton and on 75% it is
made of linen. Therefore, it is more a fabric than a paper. At the present stage, the money
has a completely different composition. Instead of cotton and linen is used a plastic.
Famous figures are represented on banknotes in each country, which made some
contributions to the development of this country. In the United States, the law does not
forbid to depict on the money of living people. But on US bills depict only men. And only
Martha Washington - wife of the first US president George Washington- is the only woman
whose portrait has appeared on American money.
Conclusions. To sum up, the money was not invented by mankind and is not a product
of creation of the state; they appeared spontaneously as a result of the evolutionary
development of commodity production and exchange. Therefore, no one can cancel them.
The level of economic development is considered a consequence of the functioning of
money in society. Money is a base of economic processes.
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32. METHODS TO IMPROVE EMPLOYEE PRODUCTIVITY
Valeria Puntus
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Increasing employee productivity is a key component in growing
company revenue. Management can take several steps to help increase productivity for the
long-term.
Materials and methods. Workers, employee, work results, workplace and working
time have been used as research objects of productivity management. Managers, line
managers, and relevant personnel units have been used as agents of productivity
management.
Results. The rational use of labor resources at the present stage of economic
development of our country is an important reserve for increasing the efficiency of
production, increasing production volumes, increasing productivity and return on assets. In
recent years, Ukraine has been trying to change the outdated concept of personnel
management, but so far this process is not sufficiently effective. The main reason for this is
the poor availability of highly skilled personnel who are capable of solving difficult tasks
on a high professional level. In my opinion, before changing the concept of personnel
management, it is advisable to create a transparent system of work with personnel.
Currently, the existing system is almost unchanged since the Soviet era. In turn, the
effectiveness of the personnel management system is aimed at increasing labor
productivity. Labor productivity is the value that each employed person creates per unit of
his or her input. Being more productive essentially means you can do more in the same
amount of time. The growth of labor productivity in any enterprise depends on many
external and internal factors that can be grouped into three large groups:
1. Technological determined by the level of development and the degree of use of the
means of production.
2. Organizational, reflecting the level of organization of production.
3. Social and economic, depending, first of all, on the human factor.
Accordingly, we've compiled a list of steps to help improve efficiency, engagement and
productivity in the workplace. Some of them may seem to be defy logic but entrepreneurs
will find that following them can lead to happier workplace and increased ROI: design
economic incentives so that employees at all levels of an organization can benefit from
them; make sure that each employee knows exactly what their goals are in the company and
that their work is visible and beneficial; provide meaningful feedback in a constructive
manner on a regular basis; be sure management at all levels of an organization receives
adequate training; provide support for employees when it's genuinely needed; keep goals
clear & focused; don’t lock down social media; get more done with remote work; get
higher-quality work by fostering morale.
Conclusions. A productive environment is the result of effective and good
management; the managers are responsible for the results of training employees to become
better and more efficient as well as more able to be productive.
References.
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33. CYBERCRIME IN UKRAINE AND METHODS OF COMBATING IT
Anastasiia Poberezhna, Nataliia Korotka
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. In 2015, Ukraine became the top leader in internal and external cyber threats
in Europe. This fact shows that the problem of cybercrime in Ukraine is a topical issue.
Materials and methods. The study used statistical materials from the official resources of
the Unit of Combating Cybercrime (UCC) for 2013-14, the Center for the Study of Computer
Crime for 2015, the Cybersecurity Forum organized by Kaspersky Lab for 2015 and the
Cyberpolice Department of the National Police of Ukraine for January-February 2016
Results. The activities of the structures being studies are aimed at counteracting the main
types of cyber threats in Ukraine. Among these, the following threats can be identified:
• in the area of using payment systems - skimming, cash trapping, carding, unauthorized
debiting using remote banking services;
• in the field of e-commerce - phishing, online fraud (seizure of funds from citizens through
online auctions, online stores, etc.);
• in the field of intellectual property - piracy, cardhunting;
• in the field of information security - social engineering, malware, botnets, DDoS attacks,
illegal content, refilling.
During two months of 2016, the newly created Department of Cyberpolicy of the National
Police of Ukraine revealed the following crimes: the distribution of child pornography using the
peer-to-peer (P2P) eDonkey2000 program; the activities of the cardder group, which used
dumps of magnetic tapes of the US citizens bank cards; illegal interference in a
telecommunications network of one of the mobile operators of Ukraine and violation of the
order of routing international telephone traffic by a citizen of Ukraine.
Despite the fight against cybercrime, Ukraine occupied the fifth place in the world (and first
in Europe) in the risk of occurrence of Web threats in the III quarter of 2015 According to
Kaspersky Security Network, in July-September 2015, one-third (33.7%) of Ukrainian network
users experienced threats spread over the Internet.
Based on the results of the II quarter of 2015, Ukraine was on the 9th place of countries
with the highest risk of transmission of mobile viruses (8.39%). Ukrainians have a significantly
high risk of experiencing local threats - 54.5% (for example, malware with program installers,
encrypted files, etc.). According to this indicator Ukraine occupies the first place in Europe.
According to the UCC, in 2013 the amount of claimed financial damage has reached almost
19 million UAH, for 6 months of 2014 - about 10 million UAH. The number of financial
cybercrimes in the first half of 2015 increased by 15-17%, and the "political" - by 250-300%,
according to the Center for Computer Crime Research.
Unlike our police, abroad the cybercrime is combated from inside the cyberspace with the
participation of commercial entities directly interested in the security of the IT sector. A recent
study by the US Accounting Chamber has discovered a huge gap in the skills of civil servants
working in cybersecurity, IT and engineering, and private sector professionals. That is why the
Pentagon is going to hire 3 thousand so-called "White" hackers. In the United States and Japan,
with the participation of Microsoft, Xerox, Google, HP, there were established cybercrime
response centers. Such center is established in China. The work of the centers is to monitor
cyber threats and develop effective ways of combating it.
Conclusions. As the world practice shows, the creation of centers for combating cyber
threats within the cyberspace is much more effective than funding law enforcement bodies that
do not possess sufficient knowledge and are not interested in the cyberspace security.
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34. ROLE OF MONEY IN MODERN ECONOMY
Igor Dubinin
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. What is money and why do we use them? To understand the concept of
money and answer these questions let me turn to the origin of money and examine its main
functions.
Маterials and methods. Different resources were used in this work. They include
Internet resources, media publications and blogs, books on economics, methods of analysis
and synthesis.
Result. Money was created during a long evolutionary process. Before money was
created, people who lived in primitive societies had used barter to exchange goods and
services. But time went, society advanced and barter became very cumbersome. That
caused the creation of money that solved barter problems such as “indivisibility” and
“coincidence of wants”. Also it should be noted that money was found spontaneously.
There was no person or government created money.
Nowadays the most common money used in the world is fiat money. The value of this
kind of currency is based on trust that people will accept it in payment for different goods
and services and that value of fiat money will stay relatively stable. An example of
international fiat money in the modern world is euro.
In modern economics money has several basic characteristics:
- Stability. The value of money must be more or less stable over long periods of
time so people do not lose its purchasing power if they use their money at a later time.
- Recognisability and acceptability.
- Divisibility. Money can be divided into small units without destroying its value so
as to make large and small transactions.
- And finally, the monetary item must be difficult to counterfeit.
Conclusions. To summarize, money is any commodity or token used by society as a
means to share and a store of value. The invention of money is probably one of the most
important inventions in the world. Money helps to bring simplicity and organization to our
economy. Without the use of money, trade would be reduced to barter. Money makes it
easier to trade, borrow, save invest and compare the value of goods and services.
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35. CONDITION AND REGULATION OF FOREIGN INVESTMENT
IN UKRAINE
Denis Baginsky
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Investments are some of the main elements that should be in any
country. They play an important role in the development of both the country as a whole and
each individual enterprise.
Materials and methods. In this article are used such methods of analyses: statistical
and monographic. The textbook on international economics served as the information base
for writing the work. Also, periodicals, scientific articles and Internet resources were used.
The main source of statistics was the State Statistics Service of Ukraine.
Results. Ukraine has all the main conditions for improving investment attractiveness,
but it should be noted that today Ukraine has not yet secured the national competitiveness
and investment attractiveness.
As the analyses showed, at the beginning of 2017, Ukraine received about $ 45080.5
million. US direct foreign investment, including $ 32,849.1 million. US from the European
Union countries and $ 12 231.4 million. USA from other countries of the world. Already by
the end of 2017, the volume of foreign direct investment has grown to 47593.1 million
dollars. The US (5.57%). The sources of investment came from EU countries ($ 34,518.9
million) and other countries ($ 13,074.2 million). All this indicates an increase in the
interest of foreign investors in the economy of the state [1].
Regarding the regulation of foreign investment, all foreign investments are regulated
by the Law of Ukraine "On the regime of foreign investment", Article 6 of which states that
"Relations with foreign investments in Ukraine are regulated by this Law, other legislative
acts and international treaties of Ukraine" [2]
As already noted, the procedure for state regulation of investment activity is
determined by the legislation of Ukraine. The effectiveness of the state's activity is
estimated by the results of the using of its potential in order to meet the needs of society [3,
p.7]. The state regulates the investment process through a certain mechanism of ministries
and departments, which, while managing the branches and spheres of the economy, are
responsible for their development. The bodies that perform the functions of public
investment management are the Cabinet of Ministers of Ukraine and regional state bodies
[3, p.9].
Conclusions. It can be said that in Ukraine the state of foreign investments is
somewhat negative, but every year it is improving. The state regulates investment activities
through certain documents and official goverment agencies.
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36. ESSENCE AND STAGES OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL
ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE
Liza Babenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Modern economic relations of Ukraine with the outside world are in a
state of transition from the old system of organization of foreign economic relations to a
new one, connected with the search for ways of effective integration into the world
community, with the establishment of stable trade relations with other countries.
Materials and Methods. The following methods were used in the work: a generalized,
historical element of the dialectical method of cognition involves the study of a particular
development process. Literature and Internet sources were also used.
Results. Foreign economic activity is the activity of subjects of economic activity of
Ukraine and foreign business entities, built on the relationship between them, which takes
place both on the territory of Ukraine and abroad. In turn, economic activity is any activity,
including business, associated with the production and exchange of tangible and intangible
goods in the form of goods.
The sign of foreign economic activity is a territorial feature, that is, the possibility of
conducting business outside of Ukraine. On the other hand, foreign economic activity may
be carried out on the territory of Ukraine. Therefore, an essential feature of foreign
economic activity is the participation of a foreign business entity.
Consider the stages of formation and development of foreign economic activity in
Ukraine. There are three main stages of development of this process:
- I stage (1918-1987). The foreign economic relations of the former Soviet Union
during this period developed in different ways: during the Cold War it was less intense, and
after its overcoming - more intensively. But in general, the volume of foreign trade turnover
has been steadily increasing.
-II stage (1987-1991) - years of economic restructuring. This stage was characterized
by the elimination of the state monopoly on foreign trade and the change in the principles
of organization of management of foreign economic activity.
- ІІІ stage (1991 and till now). Period of reforming, development and management of
foreign economic activity in Ukraine as a sovereign state. With the obtaining of
independence and the conduct of Ukraine's independent foreign economic policy, a new
concept of its foreign economic activity was developed.
Conclusions. A consistent solution to certain problems of the development of foreign
trade will undoubtedly contribute to the expansion of international business, both at the
national and international levels. It is in this direction that domestic entrepreneurship has to
be actively developed.
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37. INTEGRATION OF UKRAINE INTO THE INTERNATIONAL
FINANCIAL SPACE
Yana Omelchenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Іntroduction. One of the main components of Ukraine's financial strategy is the
deepening of its integration into the international financial space.
International economic integration is the objective, conscious and directed process of
convergence, merging and interaction of national economic systems, which contains the
potential of self-regulation and self-development, which is based on the economic interest
of independent business entities and the international division of labor. As the process of
integration is manifested in erasing the differences between economic actors representatives of different states.
Мaterials and methods. The work is written using information and comparative
methods
Results. Certain political, legal, socio-cultural, economic and infrastructural
preconditions are needed for an effective and organizationalized integration of Ukraine into
the global economic space.
At the present stage, the problem of improving the efficiency of Ukraine's foreign
economic activity and the correct definition of its priorities are of paramount importance.
Without integration with the world economy, Ukraine will lag behind production
technologies, technical, environmental and other rapidly changing competitive standards
and criteria.
The full integration of Ukraine into the European political, legal, economic and
humanitarian space is the realization of national interests. Therefore, the international legal
scientific doctrine and the documents adopted on its basis clearly declare that European
integration is the main priority of Ukrainian foreign policy.
Conclusions. Ukraine has great potential for both political and economic reforms that
would accelerate the development of integration processes for joining the EU and would
also help to consolidate the image of our country as a reliable partner.
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38. THE FINANCIAL PROBLEM OF INCOME GENERATION FOR THE LOCAL
BUDGET
Valia Fomyna
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Local budgets are based on the financial flows from a certain kind of a settlement,
a district or a region. The redistribution of finance is carried out through the budget funds with the
purpose of fulfilling budget commitments determined by the legislation. The mentioned process
includes the provision of social benefits and services to the population. The development of social
sphere and local economy depend on the stability and effectiveness of the budget generation process
and the fullness of the revenue part of local budgets.
Materials and methods. Scientific methods used in thesis may be defined as methods of
theoretical and analytical synthesis and comparison. In recent years, there has been a tendency to
increase the local income base budgets which can be accumulated at the expense of personal income
tax and the profit tax of communal enterprises. Currently, the problems of intergovernmental fiscal
formation are burning for Ukrainian business transfers and the expansion of the revenue base of local
budgets.
Results. The current state of local budgets in Ukraine is characterized by a low level of the share
of revenue sources that are not taken into account in the calculation of intergovernmental transfers
volumes which local authorities can manage independently, by proceeding the priorities of
development of administrative-territorial unit.
The efforts of local authorities should be focused on improving the economic situation in the
administrative-territorial units. As a result, it can lead to an increase in the employment rate and in
revenues, accordingly. This procedure is dependant on the type of tax to the local budget and can lead
to a reduction in the subsidy, an equalization or an increase of the amount of money to be transferred
from the local budget to the state one [1].
This happens due to the fact that transfers are calculated so as to define the difference between
the forecasted amount of revenues and expenditures of the local budget with the aim to correct them
for the equalization factor. According to this formula, intergovernmental transfers, excess local
budget revenues over the costs can lead to an increase in exclusions to the state budget.
As a result, this procedure reduces the interest of local authorities in the formation of rigid
budgetary constraints and the territorial tax capacity building units. It should be mentioned that the
partial compensation for such seizures is provided at the expense of provision of subventions and
equalization grants.
Despite the fact that the development of the mechanism of equalization subsidies can be
determined locally by the authorities themselves, their decision is significantly affected by their
necessity of the provision of budget programs for financing of goods and services. We must admit
that in local budgets which has an annual increase in incomes, remains only 10% of the amount
income growth, according to the Budget Code of Ukraine [2].
Conclusions. In conclusion, we should mention that the mechanism of the formation of
intergovernmental fiscal transfers is dependent on the self-improvement efforts of local selfgovernment aimed at solving the problems of local budget. But, in reality our theoretical analysis has
shown that this so-called self-improvement tendency can primarily lead more to the change of the
structure of revenues of the corresponding budget than to the problem regulation in the given budget.
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39. CONFLICT MANAGEMENT IN THE BUSINESS ORGANIZATION
Іryna Vanzha
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. If the organization expects to overcome radical changes and turbulent events,
then it needs to adapt its activities to changes and conflicts in the environment. Іt is important to
forecast conflicts, forming a corporate culture in the organization.
Materials and methods. Many researchers considered the problem of conflicts. So, T
Parsons, E. Durkheim, E. Mayo emphasize the stability of society, considering the conflict only
as a certain deviation of "disease" of human relationships. Instead, K. Marx, M. Weber, V.
Pareto, R. Dahrendorf are of the opinion that the conflict is a necessary factor in explaining
social processes and changes. However, still this issue remains open and unsolved[1].
Results. Conflicts must be under the consideration of any leader, because 50% of the
conflicts have little to do with problems and contradictions, but they increase the "load" and
hinder the positive solution of contradictions and problem solving.
As a matter of fact, conflicts make it possible to test the strength of the management team
and the principles of corporate culture in the organization, the values of the team and the leader,
show the "sincere face" of each person or social group. The organization wins, when conflicts
are resolved calmly and professionally. Moreover, if an organization implements innovative
programs, then management personnel must first be trained in conflict management.
The general form of manifestation of conflicts can be considered disorganization of this
target group. There are the so-called disorganizations of group norms, patterns of collective
action to a greater or lesser extent come in mismatch with new approaches [2]. There can lead to
a change of informal leaders and to the formal carriers of the highest for the organization of
administrative power. A typical conflict associated with the necessary changes is the conflict
between conservatives and innovators. It is natural because the new one is always initiated by
individual members of the organization, whether it is a leader or an ordinary one. The key ways
to manage a conflict situation can be divided into two categories: structural and interpersonal.
Managers shouldn’t consider the cause of conflict situations in a simple difference in the
character.
A conflict means a disagreement between the parties in which one party tries to intrude its
views and prevents the other party from doing the same. It is necessary to manage the
development and resolution of conflicts, properly diagnating the dynamics of conflict and
developing a strategy of action in conflict interaction [3]. The potential causes of the conflict are
shared among the lack of resources, interdependence of tasks, differences in purpose, differences
in perceptions and values, differences in the style of behavior and biographies of people, as well
as bad communication. The compliance with certain recommendations will help conflicting
parties to prevent conflict situations, and if they happen, then they will find the best way out of
the conflict.
Conclusions. In conclusion, I must admit that by resolving the conflict situations any
enterprise can easily reach the financial and economic goals at the expense of the productive and
fruitful work of the collective.
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40. TECHNOLOGY CHANGE AS THE DRIVING FORCE OF BUSINESS
DEVELOPMENT
Yuliya Efisko, Nataliia Duzhyk
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Substantial changes in the latest technologies impose new demands and
shape business practices. Although not every company is able to respond to technology
challenges, most of them widely use digital products from planning to selling activities.
Materials and methods. The current business developments were identified by reviewing
scholarly, media and trade publications. The qualitative methods of research, such as interviews
and focus groups, were employed to generalize data on business activities enhanced by
technology.
Results. The major findings indicate that the use of technology can reduce business costs.
Broadband and Wi-Fi connections widely support communication in business settings. Emails,
texting, websites and personal digital products applications facilitate companies’ interaction with
consumers. However, social media and mobile applications are less popular due to the security
issues and corporate culture [2]. If these concerns are addressed, the improved products will
have greater chances of adoption in the future. Research also suggests there is a need for
educating personnel at every level of responsibility not only about usefulness of each
technology, but also about overcoming their associated disadvantages. Although various digital
venues help HR-specialists conduct personnel search, the importance of face-to-face meetings is
undisputable. Moreover, it was speculated that in 2020 the three top skills – problem solving,
critical thinking and creativity - would be more important than human resource management and
negotiation [1].
The main rule of 4P (product, price, place, promotion) in marketing is aimed at establishing
relations with customers. Ordinary sellers are replaced with “product geniuses” – experts who
teach customers the subtleties of using products. Most companies are gradually moving away
from the classical understanding of the B2B and B2C approaches to the H2H (human-to-human)
model, which is being increasingly implemented in E-commerce. The B2R (business to robot)
model is already a part of our life.
Along with creativity and innovation, modern entrepreneurship puts a great value on trust,
collaboration, and openness. In the digital age, both outstanding and informative features of
advertising target expectations of the public. Thus, the value of creativity and the importance of
innovative ideas and a clear understanding of customers’ needs remain important.
Conclusions. Digital products facilitate the work of companies at different functional levels
and present new challenges in addressing human creativity and innovation. In order to be
successful, enterprises should be engaged in regular monitoring of new products and customers’
use of technological advances, such as social networks and mobile phones.
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41. THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE IN TERMS OF INTERGRATION
Аliona Garastowska
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. A number of factors influence the current investment climate of our country. Among them are
investment risks associated with the extremely difficult political situation caused by the military conflict in Eastern
Ukraine and the annexation of the Crimea. Addressing these urgent problems is an important task for the
Ukrainian state.
Materials and methods. The methods and techniques used in this abstract are: the method of analysis and
synthesis, economic statistics and analysis, forecasting techniques, induction and deduction. For the purpose of
this study, a number of scholarly publications, state laws, and official statistics have been thoroughly explored.
The main results of the publication are based on the works of the Ukrainian researchers and statistical data
published in periodicals and online resources.
Results. The Law of Ukraine "On investment activities" defines investment as any type of property or of
intellectual value that is contributed to objects of entrepreneurial or other kinds of activity, which results in profits
or achieves specific social effects. [1].
Investment climate of the state is a sum total of political, legal, economic factors which ensure investment
activities of local and foreign investors [3].
Over the past few years, the volume of foreign investments from the EU countries has increased significantly,
and in the case of the CIS countries, there is a significant reduction in foreign direct investments.
Analyzing the current situation, for the year of 2016, direct foreign investments into the Ukrainian economy
grew by 17% only. Therefore, according to Ukraine’s State Statistics Committee, in absolute terms, in 2015 they
amounted to 3 763.7 million dollars, and in 2016 - 4 405.8 million dollars; that is, there is a positive dynamics in
foreign direct investments.
The inflow of foreign investments into the economy of our country in 2016 from the major investor countries
(accounting for almost 70% of all FDI to Ukraine) was as follows: from Russia - 1,667 million dollars, from
Cyprus - 427,7 million dollars, from Great Britain - $ 403 9 million, from the U.S. - 255 million, from Austria - $
249.9 million [2].
From January to June 2017, foreign investors from 75 countries invested 711.2 million US dollars in the
economy of Ukraine [2].

Fig. 1. FDIs in 2017
Conclusions. Thus, the investment climate depends on a wide range of factors. So the main reasons for the
low FDIs are the political situation in Ukraine, corruption and the situation in Eastern Ukraine and the Crimea.
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42. PROBLEMS AND PROSPECTS FOR FOOD PROCESSING IN UKRAINE
Vladyslva Skladanа
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Ukraine's food industry has always been, and will be a priority sector, capable of
satisfying not only the needs of the domestic market, but also exporting its products to the international
market. Ukraine can become even a world leader in food production. However, today’s state of the food
industry does not allow it to succeed in the international market.
Materials and methods. A lot of attention has been paid to the problem under study by domestic
researchers. Among them are N.V. Valinkevich, O. I. Shamanska, O.G. Belorus, Yu. M. Umantsev. The
authors have determined the major factors of adaptation of food industry enterprises to the external
environment, the main problems of its development. However, insignificant attention has been paid to
analyzing the state of development of the industry and its prospects.
Results. The food industry is one of the leading system-forming parts of Ukraine’s economy. It is
directly involved in ensuring the country’s food security, forming its export potential and is able to
positively influence the dynamics of Ukraine's economic growth. The food industry includes dozens of
subsectors. The main ones are related to the production of sugar, milk, oil-fat, baking, confectionery, meat,
distillery, etc.
As is well-known, food products are essential commodities and, as a result, are in high demand on the
domestic market. The industry is closely integrated with the agricultural sector, and thus making the
industry’s enterprises more efficient is impossible without solving existing problems related to livestock
and crop production. The food market has a considerable capacity, which makes the food industry attractive
enough for investment.
But today the food industry has a lot of negative factors, among which are:
1) inefficient utilization of productive resources and investments;
2) an excessively high level of labor intensity and a low level of technological development;
3) lack of funds, which leads to the destruction of fixed assets;
4) deterioration of the material and technical base;
5) reduction of solvency and loss-making of commodity producers.
Another important problem of the food industry is that Ukraine's economy has a low level of
investment attractiveness, therefore, enterprises’ main kind of financing is self-financing. But own funds are
not sufficient for efficient functioning of the food industry and its development.
The following measures to improve the performance of the food industry should be considered:
1) introducing the latest production technologies;
2) improving state support of food producers;
3) creating conditions for increasing the level of development of innovative activities in the food
industry;
4) attracting the attention of foreign investors;
5) improving employees’ qualifications;
6) raising the level of competitiveness of food products on external and internal markets;
7) strengthening the control of quality and safety of products.
Conclusions. Ukraine's food industry, along with the agricultural sector, is able to bring Ukraine out of
a prolonged crisis. Its development will raise the competitiveness of domestic goods in domestic and
international markets, increase the level of trust of domestic consumers, and reduce production costs
through a more efficient use of basic materials and labor. However, the industry needs investment funds for
its development, which is impossible without investors. Therefore, it is crucial to identify ways for
improving the industry’s investment attractiveness.
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43. “BRAND AMBASSADOR” IS A NEW INTERNET-MARKETING CONCEPT IN
UKRAINE
Nataliia Voitovych
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Of late, the use of the Internet has been increasing and blogging has been
becoming more popular. The emergence of the “Brand Ambassador” concept has not come as a
surprise. However, in our country, it is a new phenomenon which needs to be studied from
different sides.
Materials and methods. The following materials and methods were used in the course of
writing this article: Internet resources, media publications and blogs related to this topic;
methods of analysis and synthesis.
Results. Among key responsibilities of Brand Ambassador (also known as Corporate
Ambassador) is projecting a positive image associated with a brand, raising customers’
awareness about products and increasing sales. The person hired by an organization or company
embodies a corporate identity in appearance, demeanor, values and ethics [2]. A Brand
Ambassador is an authority whose advice is valued by representatives of targeted groups.
Trust and credibility define an outstanding Brand Ambassador. For this reason, many
companies prefer applicants actively participating in social networks and influencing their
members. Being trustworthy means greater success in brand promotion. While a Brand
Ambassador’s job does entail in-person representation of his or her brand, it is also understood
that he or she will help to market the company via social media. In the eyes of a company, those
with social media experience and numerous friends or followers are more desirable candidates
for joining their brand ambassador program [3].
Frequently the Brand Ambassador can be found online (on the Internet). These are bloggers
at various social networks. They give advice, share their own impressions of products with their
subscribers. By the way, modern society puts great trust in such bloggers, because they spend a
lot of time on the Internet. The Internet, social networks had already become an integral part of
social life in our country. Also, it is a very good opportunity to distribute relevant information
easily and quickly among a large number of consumers by using the Internet and social
networks.
Firms in different industries cooperate with the Brand Ambassador. But the food and light
industries are the most popular ones. Various well-known Instagram, YouTude bloggers
(Nataliia Litvin, Nata Fedorchuk, Ulia Lastanivska) work with “Danone”, “Molokiia”, “Adidas”,
“ModnaKasta”, “Loreal” etc.
Conclusions. The Brand Ambassadors can help a company gain more popularity, attract
more consumers-adherents, improve its reputation and increase the level of trust in its products
and brand. One of the main duties of managers is to build professionally reliable and longlasting relationships with “ambassadors”.
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44. SMALL ENTERPRISES AS THE ENGINE OF ECONOMIC GROWTH
Veronika Yaroshenko
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Small enterprises play a significant role in the country’s economic stability.
They are often more effective than large enterprises because they are more flexible, capable of
transformation and innovation.
Materials and methods. Theoretical and practical aspects of business development were
investigated by many scholars and practitioners, including N. Beh, Z.S. Varnalii, M.I. Diba, A.P.
Samoilenko, G.M. Zachrich, and V.M. Klochko. From an economic standpoint, this subject is
quiet relevant. To begin with, the advanced countries’ experience shows the significance of
development of entrepreneurship, which is one of the most important components of the market
economy. Moreover, small-scale entrepreneurship helps mobilize financial, labor, informational,
intellectual, and material resources in order to achieve economically and socially desirable
outcomes, to modernize outdated enterprises, and to enter international markets. Since small
businesses are closer to the marketplace, they more closely co-operate with suppliers and
consumers of their products.
Results. In Ukraine, the development of small businesses has been supported for more than
15 years. Over this period, small businesses’ development has passed through a number of
stages, from their birth and accelerated development (2001-2008) to stagnation (2008-present).
In Ukraine, the share of medium-sized enterprises has decreased from 4.7% to 4.4%. The share
of small enterprises has increased from 95.2% to 95.5%, of which almost 83% are microenterprises. The largest number of small-sized enterprises has traditionally been concentrated in
Kyiv - 25%, Dnipropetrovsk - 11.2%, Donetsk - 6.8%, Kharkiv - 6.7%, Lviv - 5.5%. For further
economic growth and normal functioning of small-sized enterprises, the state has to support
them. The main areas of state support should be:
 development of an effective legal framework;
 improvement of the current tax legislation;
 financial and credit support of entrepreneurship;
 information and advisory support for entrepreneurship development;
 training and retraining of personnel through the system of business centers;
 introduction of basic educational programs in entrepreneurship and business
organization at educational institutions.
Creating conditions for further development of entrepreneurship in Ukraine is key to
structural changes in the economy of Ukraine.
Conclusions. Small businesses play the leading role in the market economy because they
are able to adapt quickly to changes in market conditions, are highly mobile and competitive.
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45. HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS
Viktoriia Litvinova, Nataliia Tsypanova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Now, hotel and restaurant business is becoming more influencing and
developing. If earlier going to expensive hotels and restaurants could afford only people
with a lot of money then recently and middle-class people are addicted to dinner in the
restaurant.
Materials and Methods. The object of research is to understand the importance of
hotels and restaurant business in our life. In this work was used the general scientific and
special methods, particularly, analysis of the value of hotel and restaurant business, analysis
of general market and how favorably to have restaurant or hotel.
Results. Hotel and restaurants are two linking spheres. Like any other business, a
restaurant and hotel require drawing up a business plan, management, marketing research
and developing its own strategy. Restaurant - is a place, public catering establishment that
produces a wide range of food products (dishes, foods and beverages) combined with a high
level of customer service in specialized halls. Hotel - is an accommodation consisting of a
certain number of rooms, having a single guide, providing a set of services minimum refilling the beds, cleaning the rooms and bathrooms. In this case, to build a restaurant or
hotel is very perspective business. In this regard, and with professional investors, interest in
the restaurant business is becoming more and more every year. This trend is only
approaching its peak, because the dynamics of the restaurant market is on average 20% per
year, which is a very good indicator [1]. If person is going to organize own restaurant
business competently and professionally, this person can achieve high results and become a
successful entrepreneur. Moreover, it is very prosperous to make a business abroad or for
foreign people in own country. The restaurant business creates conditions for achieving the
social goals of tourism development. People need not only food satiety, but also
communication with each other in every country or city they want to visit. The profile of
the restaurant and hotel is determined by its concept, which characterizes its image
associated with a certain market segment: everyday, children's, ethnic, etc. The concept
should meet the specifics of a specific locality, which determines the design of the
institution and menu [2].
Conclusion. To sum up, restaurant business is an activity at the expense of own or
borrowed funds under its own responsibility, in the field of restaurant business. Hotel are
dedicated to restaurants, so during the tourists’ trip in hotel they are expected in good food
and quality service.
References
1. Borisova Y.N., Garanin N.I. Management hotel and restaurant service //
Y.N.Borisova, N.I. Garanin . - Moscow. - 1997. - p. 64.
2. Usov V.V. Organization of service in restaurant //V.V. Usov . . - Samara . - 2004 . p. 24

233

46. MODERN ENVIRONMENTAL SITUATION AND ENVIRONMENTAL MEASURES
Karina Tereshchenko, Nataliia Tsypanova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The main emphasis of nature conservation is on maintenance of the basic
ecological processes and ecosystems in an equilibrium state, including preservation of the natural
world and its biodiversity, natural landscapes, ecosystems and other natural complexes. The second
emphasis is on conservation of natural resources and energy conservation, which are considered as
important for the protection of the natural world [1].
Materials and methods. The study used general scientific and special methods. In particular,
such methods as analysis and synthesis. The information base of the research was modern articles and
textbooks. The aim of the research is to compare the natural situation in the past years and now, to
make conclusions and certain actions, which measures should be taken to stop the degradation of
nature.
Result. Annually in Ukraine form about 1 billion tons of gaseous, liquid and solid wastes of
production and consumption. Many of them contain substances harmful for humans and the
environment .The utilization of waste as a secondary resource makes possible to clean the
environment from the existing accumulation of industrial waste and landfills and to prevent the
formation of new ones. Scrap, waste paper, glass containers are recycled; agricultural, food waste,
sawdust and wood residues, textiles are raw materials for the production of fuel; also developed
methods for processing chemical materials. An important starting point for waste disposal is sorting,
which can be carried out both at waste processing plants and by the population [2]. Protection of
biological resources is carried out in different ways. The most famous is the so-called passive
protection. The main measures of passive protection include:
- Observance of rules of exploitation of resources of the biosphere;
- Regulation of procurement volumes, which should not exceed the annual growth of
populations;
- Protection of living conditions of species [2].
Protection of animals and plants from various indirect influences includes measures for the
conservation of species habitats and the fight against harmful species. The deterioration of the
conditions of the existence of plant and animal organisms is associated with a significant
anthropogenic load on natural ecosystems - the destruction of forests, the plowing of the steppes,
reclamation, and pollution [1].
Biodiversity conservation is a complex problem that is associated with a system of legal,
scientific, organizational, financial, ethical, educational measures. Among the objectives for
biodiversity conservation are those included in the global concept of strategy and tactics of human
survival, for example, balanced use of land resources, the fight against declining forest area, nonexhaustive use of natural ecosystems, rational agriculture, reducing the level of industrial pollution of
water, soil and air, rational use of sea resources, etc. [2].
Conclusion. I suppose that the environmental problem cannot be left in the background. In the
twenty-first century, technology has already reached a high level and we have all resources to provide
salvation to the planet. So, it is not difficult to maintain the environment in a proper condition; the
main thing is to really want it.
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47. UNSECCESSFUL NAMING OF FOOD PRODUCTS
Iryna Kalnenko, Nataliia Tsypanovа
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The activity of any company or brand is beginning from the name. Only
ones the entrepreneur can create the name, which will be memorable, be laconic and will be
associated with some goods or services. Exactly this process is called naming. You must
take into consideration all features of the company: the style, image, police etc. for creating
the strategy of promotion of the brand [1]. Unfortunately, not every businessman appeals to
specialists for creating the name of business. Sometimes «specialists» aren`t enough
competent in this question.
Materials and methods. Analysis of famous names of well-known brands.
Investigation of the unsuccessful selection of brand or company`s name and its subsequent
impact on business development.
Results. You must take into account all features of the language and sounding words,
if you want the name of the brand to be successful. The name must have adequate
associations and hasn`t be ambiguous. The universality of the name is one of the important
factors when you create new brand, otherwise you can advertise your competitors. If you
want to launch your brand on the international market, you need to check the sound and
meaning of the name in the language of the country of export; differently it may have
negative impact on the product and on the brand as whole. For example, well-known CocaCola company had to change its name to Coca-Cole, when the brand went out to the
Chinese market. Because when translating into Chinese, the original name has the meaning
"Bite a tadpole", and the changed name is translated as "Happiness in the mouth" [2]. It`s
important to remember that the name may sound ridiculous or even humiliating. In order to
avoid such misunderstandings, creator must think of the possible pronunciation,
consonance and reefs. With such kind of problem, the baby food company "Blue Water"
faced on Russian market. English sounds good and laconic, but reading in Ukrainian or
Russian the name of the company has the same sounding like «puke». There are negative
associations that play a negative role in brand reputation.
Conclusions. If a brand wants to survive for a long period of time, you need to spend a
lot of efforts and money on good naming. The name of the brand should be remembered,
but it should be borne in mind that the name should not be absurd or funny. When creating
a name, you need to remember the peculiarities of translation into different languages,
phonetic, lexical, grammatical rules, as well as mentality and ethics in each country.
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48. THE SYSTEM OF MOTIVATION AT THE ENTERPRISE – SUBJECT OF
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Viktoriia Chumak, Nataliia Tsypanova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. The role of man as the main productive force of society in the process of
economic development is constantly growing. Various modifications are also taking place in the
value and motivational structures, that is, in the understanding of people for what they should
act on which ideals to rely on.
Materials and methods. The study used general scientific and special methods. Namely,
the method of analysis and synthesis and scientific abstraction. The information base of the
research is the work of domestic and foreign scientists, articles published in Internet sources.
Results and discussion. Motivation is a combination of objective and subjective factors
that cause an individual to behave expediently or in an appropriate manner. The main content of
the motivation involves three key concepts: efforts, organizational tasks and individual need [1].
The motivation of employees of the department of foreign economic activity plays an
important role in the work of the enterprise and enables the enterprise:
- do not lose potential profits;
- reduce staff turnover;
- effectively managed human resources;
- improve the quality of work;
- to ensure the maximum return on workers.
In order to organize the employees of the department of foreign economic activity, an
effective system of motivation is obligatory, that is, the creation of an incentive for employees to
work and encourage them to work with full efficiency to achieve personal and entrepreneurial
goals.
In modern practice determined the following types of staff motivation: extrinsic and
intrinsic. Extrinsic motivation means that the individual's motivational stimuli are coming from
outside. In other words, our desires to perform a task are controlled by an outside resource. As
for the intrinsic way of motivation, first of all the worker is interested in moral satisfaction. Of
course every worker wants to have a big salary, rewards and bonuses, but this does not always
bring a high level of satisfaction. Therefore, also is very important to implement non-monetary
encouragement as personal public praise, team competitions, thanks to which one wants to be
the best, career ladder and future prospects, comfort and friendly atmosphere. We suppose, it is
necessary to be able to correctly combine these methods in order to achieve effective results and
obtain the desired feedback from subordinates. Since each person has different values and
sources of influence, a competent leader should study his subordinates in order to know how to
use leverage [3].
Conclusion. So, we can assume that the motivation system is an integral part of the activity
of any company; therefore it is necessary to know the basic rules and techniques for improving
this process in the organization.
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49. NOVADAYS ADVERTISING
Maxim Sokolov, Nataliia Tsypanova
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Introduction. Nowadays Internet advertising is one of the most powerful tools for
attracting potential customers. Barely can any self-respecting company imagine themselves
without it today. Moreover, this powerful tool allows small, new organizations to compete with
the major, huge and influential ones on the market. The Internet is a clear leader in the nowadays
advertising world, which audience is incredibly growing and growing.
Materials and methods. Different publications, articles and reports on the topic were
reviewed. Methods of traditional analysis, statistical observation and grouping were used.
Results. Today, different kinds of business have some kind of Internet presence – it can be
a powerful organization or just a private hairdresser, selling services or material products. But
all of them are united by the only one main thing: the desire to capture the market with the
minimal financial resources. Internet advertising is the ideal place to achieve goals, because
advertising services can be presented even as a free page in the social media network. Let's
consider the most advantageous features of the Internet advertising over the other types of
advertising:
First of all, it’s mobility. The number of connected devices to the Internet is growing at an
incredible pace every month. So, today everyone who runs a business can have geographical
freedom. This allows communicating with customers from all over the world at any time.
Secondly, it’s a world audience. With the advent of the Internet, business doesn't depend on
location. Now there is an opportunity to advertise and sell the services to other cities, countries
and even continents. By marketing your products and services online, your business can reach
any corner of the world unlike traditional advertising campaigns that is limited to local
populations.
Thirdly, measurable outcomes. Online advertising makes it possible to monitor and measure
the results of advertisements in real time. Thus, you can check the information of the
advertisement in just an hour and drop it in case of non-influence on your target audience.
Fourth, cost-effectiveness. Advertising online is much cheaper than traditional advertising
approaches.
Fifth, targeted audience. An Internet advertising firm can place your ads strategically on
sites that would attract your desired customers. They can even focus on words that are related to
your company and then index those keywords so when someone enters those phrases in a search
engine, your ad will appear. Web advertising allows you to select people by geolocation,
interests, demographics, education, work and so on[1].
Good web advertising campaign also depends on collaboration with web-design that has a
positive effect on the level of visitors confidence and to encourage them to action. And, of
course, web-development that alive all design by animation and make the fast load of the
website.
Conclusions. Web advertising is the best way to advertise products or services for any type
of business. Because such type of advertisement is cheaper than the traditional way, it has
flexible settings and the ability to track the results.
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50. VIRAL MARKETING METHODS ON SOCIAL NETWORKS AS
A TECHNIQUE FOR SUCCESSFUL PRODUCT PROMOTION
Yelyzaveta Maksymova, Alla Shchehlova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. In modern conditions viral marketing is considered to be one of the most
commonly used marketing tools for brand promotion on the Internet and, in particular on
social networks.
Resources and methods. To prepare for this topic, the literature on the use of viral
marketing on social networks was thoroughly studied and analyzed.
Results. Viral marketing is a marketing method that uses existing social networks to
raise product awareness. The method is based on user engagement maximization, while
using advertising as viral content. Viral advertising launched on the network will interest its
target audience. Thus it will be passed on their initiative, so potential customers will get the
information they need without making any effort to find it.
Viral marketing has the following name by analogy with biological viruses: advertising
is transmitted from person to person without interference from outsiders. That's why viral
content is more trustworthy than standard advertising, because the information is received
from an individual among original Internet users, friends or coworkers.
Proven viral marketing methods are:
4. Photo and texts content
Most users of social networks like to share everything they see and this can be used.
You just need to make the content quite amazing and interesting for them, and wonder how
quickly it flies across a variety of social networks. In addition, this content is easy to
change, based on changes in the behavior of the target audience.
5. Creative videos
Easy and inexpensive method of attracting attention to the product is to shoot a creative
video. This will help viewers to participate in the promotion of the product. Unusual
interesting video posted on You Tube will attract people not only from You Tube itself, but
also from other social networks by means of reposts and repeated positions.
6. Reinforcement
A one-time viral message can be quickly forgotten. People have just seen your ad
campaign. They think it was interesting, unpredictable, their emotions have reached a high
level – you grabbed their complete attention. But problem is that the viral message can be
quickly forgotten. To prevent this and grab complete attention you need to produce more of
them. The well-known fact constitutes that one advertisement which is viewed three times
ceases to work. And if you give several versions of the same message, people will
remember it.
Conclusions. On this basis, we conclude that viral marketing has more than 3 methods
described above. Each of them together or separately can lead to success. The data indicates
that people are ordinarily used to trust, but people that are not interested, are usually more
inclined to official advertising or promotional texts. Overall, the results demonstrate a
strong effect of viral marketing on social networks, and appear consistent with modern
online realities and trends.
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51. MARKETING OPPORTUNITIES IN SOCIAL NETWORKS
Filchenkova Yana, Alla Shchehlova
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. According to Creative SMM specialists, social media (networks) is an
extremely changing landscape, and it's time to start developing own marketing strategy in social
networks for the coming year.
Materials and methods. Such methods as synthesis, analysis and theoretical method were
used to research and cover the theme.
Results. In promoting through social networks having an account on Facebook or
Instagram, posting weather news or sports there, will not help your business. Social Media
Marketing is a way to promote a product or a service on social networks. The peculiarity of this
type of marketing is that success depends on the popularity of specific users, on knowledge of
the target audience and the ability to communicate. SMM tools are closer to TV shows, standups and the art of direct sales than to traditional marketing. Audience’s trust is difficult to
conquer and easy to lose, aggressive sales are not working here, but long-standing friendly
relationships and perfect knowledge of the needs of the target audience are working. Another
complexity of SMM marketing is that social networks are constantly changing the rules of the
game: the algorithms for posting in the tape, user recommendations, the weight of the locks and
woofers, the system of statistics as well as the policy of penalties and bonuses.
Almost all modern commercial companies have an online presence in the form of a valuable
resource, a blog or a webpage. However, just having created a network resource and even filled
it with information content, you will not automatically increase sales and boost the popularity of
the company (or the site itself). The basics of Internet marketing are the same as in normal
marketing.
The main task is the provision and promotion of goods and services to consumers and
establishing direct relationships with the client with benefits for the company.
The rules of web marketing are simple enough: they can be understood within a few hours,
but the knowledge of the foundations does not mean that you will be able to apply them
effectively (as well as knowing the rules of the chess game does not make you grandmaster).
Online marketing specialists are involved in more targeted work with the site, its promotion,
SEO promotion and conversion increasing. Ideally, promotion of goods in the internet should be
done by professionals. Today, internet marketing services for site owners are provided by
special agencies and studios, which are becoming more and more popular in the network space.
Conclusions. Social networks integrate more and more variety of functions. You can
already sell, publish brochures and photo albums on the social platforms and upload videos. The
nearest future with emphasis on social networks has already come: Nimses has already launched
its crypto currency - Nomi, which can be paid for various products and services. Users get Nomi
in exchange for the time spent in social networks and for the friends who have been invited to
join. In the future, social networks will fully cover all the aspects of human life, both online and
offline - due to the further development of geolocation.
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52. VIRAL VIDEO CONTENT IN MARKETING
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National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. In modern conditions it becomes harder and harder for companies to affect the
person’s mind. Advertising in its classic form isn’t effective anymore. That’s why each of them want
to create not only high quality content, but also a viral one.
Resources and methods. There has been numerous studies to investigate: literature and new
marketing trends were carefully studied and analyzed as well as methods of induction and deduction
have been employed to conduct a research.
Results. Gone are the times when a promotional video come viral quite simply by its
awesomeness. Viral marketing is one of the most popular and effective marketing type, it seams to
make a cool, bright, unusual and memorable video-advertising [3]. It uses mainly social networking
platform to create a wide and high quality entertainment content. The main aim of this marketing type
is to make this content work by contextual video-stuffing. In this key, marketers often try to hit a
nerve, to check person’s feelings, emotions and values after what viewer is got it’s hooks into and
share this video content with a friend, a family and other social networking users. Thus it becomes a
huge and successful over time.
But there is one serious problem, no one can guarantee that this content will be successful
without fail or when it will happen. As there are many complicated aspects such as predicting
customer behavior or to get time ahead of the trends and create a new one.
For present time content is still a king which dominates on the expanse of the Internet has
changed. Content on social networks, different reviews and blogs, eBook is still an important aspect
of a marketing strategy, but video is the force moving the brand up. Video was expected to be huge in
2017, and that trend isn’t slowing down. HubSpot reports that video is a growing priority, with 48%
of marketers planning to add YouTube to their marketing plan in the few next years, and 46% plan to
add Facebook and other grooving popular social networks video [1].
The development of scientific and technical progress has led to the next boom in the visual
sphere. The fact is about Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR). Currently it makes a real
revolution not only in Digital marketing – it changes the way of thinking even the absolute market
leaders such as Apple, Samsung, Google, PepciCO and others. So, their marketers had decided to
combine video and elements of VR/AR in one high quality phenomenal new product.
The results of first projects prove that experience of such unions and application in new content
format is more than successful. Many of the world famous companies have had the title of innovators
and some unknown companies still make serious competition to market legends.
Conclusions. This aspect of the research suggested that time changings are complicating the
market work and dictates new rules.The main conclusion that can be drawn is that customers ask for
more and better high quality and unusual video content. The main trend nowadays is bright, colourful
video-advertising conceived with main idea and many modern elements. Some companies accept that
policy, some don't, but the brand which doesn’t use video or visuals will remain left out.
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Introduction. In the world of high progress and fast development of high-tech the Internet became
extremely popular for different purposes in everyday life as well as for work and running a business in
particular. To attract new customers, sellers should keep up with the times. Marketing specialists keep blogs
to develop business: somebody keeps a blog about their favorite activities, and others use a blog to share
personal stories and feelings. The whole process of keeping a blog and its constant updating is called
“blogging”, and the blog owner and author is a “blogger” respectively [3].
Materials and methods. The topic study covered the applied scientific works of both national and
foreign authors, practical Internet-publications as well as corporate blogs of Ukrainian companies. Research
method and data-sampling method were used.
Results. A corporate blog is a blog started by an organization and used for public relations as well as
for internal organization of its operation [1]. It is used in marketing for better awareness with corporate
consumer audience and its promotion in search networks.
Apart from obvious advantage of keeping a corporate blog, sales increase in particular, high-quality
blog can be applied to:
create expert image, i.e. it is necessary to share business life hacks. If a blog contains accurate
information, required for advertisement setting, the company will lose potential customers. Many
people read articles and as a result hire the author for a certain work. An example of successful
keeping a similar blog is the blog of the Ukrainian resource Netpeak.ua, which deals with Internetmarketing in Ukraine. The blog contains precise and detailed posts about PPC, SEO, SMM,
AppMarketing and other directions of Internet-marketing from the company specialists and other
current specialists in the field of Internet-marketing.
understand better its audience, who may become permanent customers. Blog is a good possibility not
only to tell the story but also to hear your followers in comments. Their questions are the new topics
for the publications and a good method of feedback between a client and a businessperson.
develop communication skills. Creating texts means communication. A businessperson writes down
his thoughts and shares them with the followers. They may agree or not, thus causing a discussion.
More practice gives better results and more followers will be interested in publications and as a result
can become permanent clients.
study how to outline important things. To write good texts you need to filter carefully the information
you want to share. A businessperson cannot publish articles about every event or thoughts he has in
mind. Keeping a blog means constant process of choosing an appropriate topic, which would be
interesting appealing and the most important up-to-date for followers and attract new ones [2].
Example of successful keeping a corporate blog is the blog of Nestle Ukraine Corporation, a topical
unit about nutrition and health with pieces of advice about healthy lifestyle and the corporate products used
for the purposes.
Conclusions. Keeping a corporate blog is a good method of promotion of personal brand and services
on the Internet. It is also an additional method of setting feedback between a businessman and consumers.
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54. THE ADVANTAGES OF DISCOUNT SYSTEM IN RUNNING
A BUSINESS
Tetyana Zagorodnya
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Discount system is a special way of marketing promotion. To buy a particular product at a
discounted price means to pay lower than usual price for it. Sellers often use discount system in business, to sell a
particular product, sometimes which is not quite popular among buyers. For this sellers choose different ways of
giving discounts. Nevertheless, all of them have particular influence on human consciousness. This is the reason
why most people buy the particular product when it is at the discounted price, even when it is not quite necessary.
They understand that they will not buy it at the same price tomorrow and won’t save money, though sometimes it
is not always true.
Materials and methods. The methodological and theoretical basis of the research was the fundamental
works of both Ukrainian and foreign authors who made a great contribution is the study of a problem of influence
of discount system on running a business. Analytical economic, methods of system analysis, expert assessments
were applied in the research.
Results. According to the “Pleasure Principle”, people try to “receive pleasure” and “avoid pain”. People’s
necessity to satisfy the biological and psychological needs and to avoid disappointments is the essence of pleasure
principle. When people think about the possibility of losing discounts, they make a purchase.
Most of all when a customer finds out the possibility of receiving a discount, he catches the interest of getting
it. That is why discount system is beneficial in running a business.
There are some advantages of applying discount system in business:

attraction of new customers;

increasing of sales;

increasing of profit;

improving of reputation;

encouragement of indecisive customers to buy goods;

clearing last season's stock, or old-fashioned models;

new sales from inactive customers.
Even when discount system is a temporary activity and in every kind of business it makes temporary profit, it
is worthy of it. First, people get used to buying on sale. It means a seller will be able to attract more people to a
shop if apply a discount system. If the number of customers is increased, sales and profit will be also increased. As
customer can buy similar goods or other things in a store, it may be resulted in selling more than one item even
when it is not at a discounted price. Such strategy is beneficial for turnover. [2]
A business that offers discounts to certain groups of people – such as retired people or military officers, may
improve its reputation. That is why most entrepreneurs have weeks, months, seasons of sales in their stores.
Nevertheless, even when a seller is going to sell a product at a discounted price, it is necessary to plan
carefully the whole strategy as in another case such business can incur losses. Regularity is the next condition,
which should be applied to gain permanent profit from sales.
If a seller does not do the prep work, the profit might be reduced or the discounts might damage a brand. It is
not reasonable to cut sales price in a hope of drumming up sales. It is necessary to do plans to make sure that
business will still gain profit after applying such a strategy. If a seller takes into account all pros and cons, current
profit margin and breakeven point, calculates the best discount price, he will increase success in business. In
addition, it is important to find out the offers of competitors and their current pricing. [1]
Conclusions. In conclusion, it is necessary to say that applying of a discount system can become beneficial
for running a business when it is carefully planned. In another case, such a step may influence negatively the
turnover and profit of business owner.
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55. THE INFLUENCE OF ADVERSTISING ON BUSINESS
Mariia Struchek
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Most of all people perceive information through eyes and exactly through vision the
greatest amount of information comes to our consciousness. Those things people see they remember much
better than those things they hear. That is why the advertising industry is developing rapidly in the direction
of graphics and visual effects.
Materials and methods. The methodological basis of the study is a set of methods of scientific
knowledge, general methods. The theoretical framework of the study are articles of national and foreign
authors.
Results. Advertising has become one of the means of psychological influence. The main reason is that
a person perceives information in 3 seconds and during this time it is necessary to attract attention of a
person to a specific product.
Any image shown to people will be associated in any way. Different phenomena cause certain
thoughts, which can be both negative and positive. Therefore, marketers who create visual advertising work
to bring in the very feelings and thoughts that they need in order to achieve a better advertising effect. Just
showing the picture is not enough. It is necessary to create a whole set of images that will complement each
other and strengthen the overall perception of advertising. It is important not to overbalance the entire
composition with unnecessary effects; otherwise, the perception will be lessen.
A person will react on advertising material fully and effectively if the composition is properly
structured in terms of placing a text and graphic part. People are accustomed to reading the text from left to
right and from top to bottom. That is why advertising is being constructed so that people perceive the
information in their usual way. Advertising will be better perceived if the picture or photo is on the top
right, and the text is to the left of the picture or below.
Perception of colors of each person is different. One person, looking at the combination of several
colors may feel such emotion as interest, and another person looking at the same colors feel contempt.
Therefore, one must be careful in choosing colors for an advertising banner, better choose something
neutral. But you can’t use with the same goals the same colors in different areas of activity. It is well
known, that red color in the industrial sector is more likely to be associated with danger and anxiety, while
in the fashion industry with passion and sensuality. Also, with caution, one must relate to capital letters,
oblivious figures, lines and arrows, since these elements are thrown into the eye first of all.
There are many ways to submit advertising information, the main ones are:
1) Informing. It is necessary to use it in its pure form inefficiently, to supplement in other ways.
2) Infusion. One of the most difficult methods. Only a very competent and talented advertiser can
create such an advertisement, which will really instill something in consumers, act on their subcortex of the
brain, penetrate into the depths of consciousness.
3) Persuasion. The purpose of this type of information submission is the impact not on the mental side
of the person, but on the mental, rational. Even simple description of the benefits of a product can make a
certain effect and may persuade a customer to look precisely at the particular product.
4) Incitement. Here use the game by the desires and temptations of the consumer. It can also be
expressed in graphic form, however, the text format is used more often and more effectively. It is
advertising slogans that urge people to buy one or another product, however, without a competent graphical
supplement, they carry very little effect.
Conclusions. In the conclusion, we must pay attention to one more feature. To draw particular
attention to a single item in an advertisement composition, it is possible to use the "allotment" method.
Often, for this purpose, different lighting of the main object is used or all the others are obscuring. On the
street and in the rooms where there are different sources of light, it's easy to do. "Allotted" object will
attract attention from far away, and advertising information unobtrusively remain in the subconscious.
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56. HUNGER AND MULNUTRITION ARE PROBLEMS OF MODERN SOCIETY
Viktoriya Chernyak
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Society suffers from many problems, one of them is nutrition problem. About 3 billion
people in the world are suffering from hunger or malnutrition, reports FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) [1].
Materials and methods. Internet resources were used for studying the problem of the topic. Materials
for research were scientific articles of foreign and national authors.
Results. Problem of food and nutrition in different its aspects has always existed. It is one of the oldest
global problem of humanity. Hunger, as an extreme manifestation of a huge social disaster bled people in
antiquity, middle ages and even in the modern times.
Food problem belongs to the category of global, since for its solution efforts of individual states, as
well as the necessity of cooperation of all countries is essential. This problem is also directly connected
with other global problems such as demographic, environmental, etc.
Scientists believe that despite the progress made during the past decades in reducing chronic hunger,
the world could not cope with the problems of malnutrition. At the same time, obesity and related
malnutrition disease in developed countries has spread to developing countries. Many poor countries now
suffer from a double burden of hunger and poor nutrition, on the one hand, and overweight and obesity on
the other.
Food Ground potential, basically, is enough to meet the needs of its residents. A dominant position in
the global food system in developed countries, which produce and consume 2/3 of global food (in value
terms), although they are home to 15% of the population. Developing countries, where almost 4/5 of the
world's population produce about 1/3 of all the food, and consume a little more than 1/3 of the world
consumption.
Lack of food security affects the average lifespan of people, their health, physical performance,
resistance to disease, adaptation to modern high-tech production processes. From hunger in developing
countries die each year several million people, 3/4 of whom are children. The majority of victims of hunger
and malnutrition in the countries that develop and become rural residents. The Food and agriculture
organization of the UN (FAO), 60 % of children in South Asia, 39% in sub-Saharan Africa lag behind in
physical development. If in the world the number of people who suffer from hunger and malnutrition as a
whole is shrinking, in Tropical Africa, it grows more rapidly than the population.
Adverse food situation is evaluating in these countries. It is necessary to take into account the
incompleteness of the agrarian reforms, poverty of broad strata of the peasantry, the backwardness of
farming systems, irrational use of land and water resources, frequent natural calamities, which destroy the
results of work of millions of people.
The main obstacles to win in the fight against hunger in the world are weather phenomena, natural
disasters, political instability and social unrest. Now 24 African countries face food crises that is 2 times
more than in 1990.
FAO also reports that approximately 150 million people around the world were able to escape poverty
thanks to social protection programmes, but more than 2/3 of poor people still do not receive regular and
stable social support.
Conclusions. In conclusion, we can say that hunger is indeed one of the main problems of humanity in
the 21st century, which is connected with environmental, demographic, and problems of peace and
disarmament.
Society tries to fight against hunger and malnutrition, and there is even some progress, but complete
resolution of the problem of humanity is still far.
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57. USING GAMES FOR STUDY MOTIVATION
Ivana Knish
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Modern world demands modern ways of study. Usi
ng games was revenant 20 years ago and it is relevant now with new games
technologies. Many people studied possibility of using games during education among
them: Deesri A., I-Jung. C.Kim, L.S., Anne-Louise de Wit and others.
Methods and materials. The following materials and methods were used: internet
resources, publications and blogs related to this topic; methods of analysis and synthesis.
Results: Anne-Louise de Wit says that classroom learning can be very close to real
life. Learning of the same way as native speaker do. Lesson should consist of different parts
such as engaging part, also fun part with living context, it should be natural as in day-to day
practice information must be absorbed in almost natural environment context, it is good to
connect some emotions to certain situations with the help of the games[4]. Many people
think that games used only for children and youth, but there is no particular age group for
games. The difference for adult is that game should be difficult, more strict, with detailed
explanations, so that there is aim within the game and goal that can be reached with the
help of the game. The idea about system and clarifying for adults in games is developed by
Kopecky. He also says that it is good idea to link student’s work and game together [3]. It is
also good thing to know your student and it doesn’t matter whether it is child or adult.
Knowledge of personal preferences can give a key to the right choice of the game. People
learn through the personal experience, so we should use it in the game. Change in types of
activities can keep students from falling asleep. Using a game is a physiological trick that
provides possibility of study close to the native speaker’s way of learning on the one hand,
and absent of pressure on the other hand. Huyen (2003) identifies the advantages of using
games to learn vocabulary in the classroom: a) Games add relaxation and fun, so the
learners retain words more easily. b) Games involve friendly competition, so it keeps
learners interested and motivated. c) Vocabulary games bring real world context to the
classroom [2].
Conclusions. We can say that educational process with games can be applied to any
age group, it is modern, inspire students and can be used in Ukraine. I think that using and
studding games will give our country’s educational system more opportunities for future
development.
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58. FINANCING OF THE COMMUNAL ENTERPRISES
Maryna Kozeryeva
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. One of the most important tasks of any local government is to ensure
comfortable living of city residents, rational use of movable and immovable property, land
and other resources in communal ownership. The economic development of territorial units
and the whole country depends on financing the development of such an element of
infrastructure as public transport. Responsibility for this is entrusted to the enterprises of
communal property and their administration.
Materials and methods. Scientific methods used in thesis may be defined as methods
of theoretical and analytical synthesis and comparison.
In connection with a lack of financial resources for financing of the municipal
enterprises, and also in a consequence of an inefficient distribution policy distribution of
the resources, the given question is actual. For the analysis was selected a commercial
utility company, the ‘Kýivśký metropolitan’. The ‘Kýivśký metropolitan’ is a special
structure, since it is an important element of the infrastructure, it should be supported by the
budget of the capital as a communal enterprise.
Results. It was determined that enterprises are mainly classified by the type of
ownership, according to that, they can be state and municipal, collective and private. Each
of enterprise types is financed from different sources. Private enterprise financing is carried
out on the basis of investments of its proprietor, tezavration of profit, obtaining of
commercial or bank loans. The collective enterprises are the enterprises based on the
property of labour collective, co-operative society, statute enterprise or public
organisations. This type of the property defines their sources of financing. The state and
communal enterprises are financed by means of own assets, loans from financial
institutions and commercial banks, and also they are maintained by budgetary funds. [1]
In the given work we analyzed the spheres of the communal enterprises functioning.
Conducting of financial resources of communal services is used to establish the economic
relations and considred as a method of optimisation financial resources by management. [2]
Financial resourses are needed for implementing innovations and new projects,
replacing fixed assets and building new stations. The world experience in providing
financial support for communal enterprises shows that it is important to involve the private
sector in managing this form of business.
Conclusions. In conclusion, we can say that effective solutions in improving the
financing of communal enterprises are: contracts for the execution of works and services,
contracts for the management and exploitation by private individuals, concessions (private
and state sector cooperation) with the transfer of the newly created facility to the state,
privatization.
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59. METHODS OF ASSESSING THE INVESTMENT ATTRACTIVVENESS OF
ENTERPRISES
Victoria Pozigun
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. Investment attractiveness is a collection of objective and subjective conditions that
contribute or hinder the process of investing in the national economy at the micro- and macro levels
Materials and methods. Studying the investment attractiveness of the enterprise, the investor assess
the investment situation in one or another country. Investment attractivenessl is determined by the
compromise achievement between the interests of investor and recipient of investments. Ukrainian
scientists in their works investigated the influence of political, economic, industrial, competitive, marketing,
and ecological factors on motivation of the investor [1].
Results. Investment attractiveness is considered at the level of the country, industry, region,
enterprises. An enterprise in this system is the final point of investment, where specific investment projects
are implemented. And the attractiveness of each project will be determined by the attractiveness of all these
components.
The main source of information for determining the investment attractiveness is the enterprise
accounting (financial) reporting for the last two calendar years and the last reporting period, namely: the
balance (annual or quarterly), accounts receivable and accounts payable, Income Statement, the financial
and property report, the notes to the annual financial statements and, the decoding of accounts receivable,
the structure of shares, finished goods, fixed assets, etc [2].
All estimated coefficients (parameters) are entered in a special table and the rating estimation of the
enterprise is defined. Compliance with the criterion level of each coefficients gives a certain percentage
(specific gravity of a concrete coefficient in the total number of indicators), non-compliance with the
optimal value of the coefficient gives - 0%. The received percent are summarized and the rating is assigned
to the company according to a certain rating system. The highest value of a rating is 100% [3].
The enterprise attractiveness rating may have the same look as in Table 1.

Table 1.
Rating companies [2]
Mark
90-100%
80-90 %
60-80%
40-60 %
0-40%

Rating

Characteristic

High

High solvency, excellent financial condition.

Sufficient

Sufficiently good financial condition. Client with minimal
risk.

Satisfactory
Insufficient
Bad

Satisfactory financial status and solvency.
Reliability of the company is suspicious, insufficient level
of its solvency. High risk level.
Financial condition is bad. Investing in an enterprise is
risky.

Conclusions. In conclusion, I must admit that investment attractiveness of the enterprise plays a
significant and extremely important role in activating investment processes.
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60. SOURCES OF FINANCING OF THE ENTERPRISE AND OPTIMIZATION OF
CAPITAL STRUCTURE
Bogdana Pyuro
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
Introduction. In order to ensure the effective operation of the enterprises, it is necessary to
analyze in detail the means and sources of financing of the financial capital with the aim of searching
for ways to improve and optimize its structure.
Materials and methods. Scientific methods used in thesis may be defined as methods of
analysis and synthesis, induction and deduction, methods of comparison.
The problem was studied in the works of such Ukrainian scholars as O. Bela, I. Blank, O.
Borodkin, E. Brigham, P. Buryak, V. Ivakhnenko, M. Kuzhelny, C. Mni, L. Napadovskaya, A.
Podderyogin, V. Sopko, G. Stasiuk.
Results. Sources of financing of the enterprise are the own, centralized, attracted and borrowed
financial resources that are used by the enterprise for its operational and investment activity.
According to researches of financial resources mobilization, financing can be external and internal,
and also, own and borrowed according to the legal status of investors.
The concept of "capital structure" in the most general form is characterized by all the economists
as the ratio of all forms of own and borrowed funds used by the enterprise in the process of its
economic activity to finance assets. The process of managing the capital structure is based on a
certain mechanism, which is presented as a system of basic elements and functions that govern the
process of developing and implementing management decisions in this area. Factors influencing the
capital structure of the enterprise are divided into: factors of the external and internal environment (by
the origin) and institutional, legal, financial, economic and social-management (by the nature of
influence).[1]
Analysis of economic literature shows that most authors identify three methods of optimizing the
structure of capital [2]:
- Optimization of the capital structure in compliance with the criterion of maximizing the level of
projected financial profitability. This method is based on multivariate calculations of the level of
financial profitability according to difference in capital structur e. The latter is expressed in an
indicator such as the effect of a financial leverage;
- Optimization of the structure of capital in compliance with the criterion of minimizing its value.
The method is based on a preliminary assessment of own and borrowed capital under different
conditions of their formation, maintenance and implementation of multi-variant calculations of the
weighted average cost of capital and, thus, the search for the most real market value of the enterprise;
- Optimization of the capital structure in compliance with the criterion of minimizing the level of
financial risks. It is connected with the process of differentiated choice of financing sources of the
company's assets: non-current assets, current assets (with their breakdown into a constant and variable
parts).
Conclusions. In order to identify trends of positive and negative changes in the sources of
financial resource formation and to determine the level of dependence on creditors, the level of
riskiness of financing, level of financial autonomy, the level of diversification, an analysis of the
dynamics and structure of liabilities must be conducted.
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61. Die Besonderheiten Naming der Ukrainischen Lebensmittel
(Auf dem Beispiel der Milchproduktion und der Säfte)
Nataliya Bilodidova, Anna Bojko
Nationale Universität für Lebensmitteltechnologien, Kiew, Die Ukraine
Einführung. Heute ist auf dem ukrainischen Markt der Nahrungsmittelindustrie die Produktion der
bedeutenden Anzahl der einheimischen Produzenten vorgestellt. Und deshalb, die Handelsmarke schaffend, ist es
sehr leicht, unter einer Menge andere verlorenzugehen. Deshalb erwirbt der erfolgreich gewählte Name der
Handelsmarke die wichtige Rolle für die Bildung der wirksamen Werbekampagne für das neue Produkt, da «den
Namen - das erste Element eines beliebigen Kontaktes der Ware mit dem Konsumenten» [3, с. 9 ].
Ergebnisse. Die am meisten und wichtigste Funktion namens die Handelsmarke ist die Absonderung des
Produktes aus der Reihe anderer ähnlicher Waren und der Dienstleistungen und, zu ihm die Aufmerksamkeit der
potentiellen Käufer heranzuziehen. Deshalb soll die Individualität und die richtige Strategie der Bildung ein
wichtigstes Attribut des Namens sein. Im Namen ist aller wichtig: «der Wohlklang, der Assoziation, die
Einfachheit des Behaltens, die Einmaligkeit, deshalb wird bei der Bildung namens die Handelsmarke die
besondere Aufmerksamkeit psychosprachwissenschaftlich den Aspekten zugeteilt» [2]. Solche Aufmerksamkeit
zur Bildung des Namens wird damit motiviert, was «die Struktur des Namens, ihre phonematische und
rhythmische Art, verbunden mit ihm der Kreis Assoziationen, der unbedingt, die Beziehung der Konsumenten zur
Ware beeinflussen» [1, c. 58]. Die Namen-Neologismen, die von uns gefunden sind, man kann darauf, bei deren
Bildung die ausländische Wurzel verwendet wurde, oder den Teil des allgemeingebräuchlichen ukrainischen
Wortes («Aktimel», «Aktiwia», «Sandora», «Biola», «Molokija», «Slawija»), und, die die ganz neuen Wörter
(«Jaffa», «Komo», «Danon», «Loko-Moko» sind) teilen. Naming, besonders für jene Warenkategorien, wo die
hohe Konkurrenz und der Markt übergesättigt ist. Populär hat sich auch solche Methode der Bildung der Namen,
wie die Namen der Assoziation erwiesen. Wenn die nötige Assoziation auszuwählen, von der der Name des
Unternehmens oder der Handelsmarke verbunden sein wird, so kann es zur schnellen Bildung des positiven
Images der Ware bringen. Die Namen können auf den Abstammungsort wie die Qualitätsgarantie bezeichnen und,
auf die Verbindung mit den Traditionen zu bezeichnen («Selyanske», «Slovyanochka»), die positiven
Assoziationen («Druzhba», «Dolche», «Vesela Korivka», «Bila liniya», «Chudo»). Oft treffen sich und metonimie
den Namen. Es ist die Weise des Ersatzes der Wörter nach der Nachbarschaft Semantik, die Nutzung des Teiles
anstelle ganz oder im Gegenteil. Zu ihm laufen viele Unternehmen herbei, da diese Weise der Bildung der Namen
zulässt den Namen zu schaffen, der dem menschlichen Verständnis maximal genähert ist ( «Nash Molochnyk»,
«Ferma», «Klub syru», «Zolotyy rezerv»). Sind die geographische Zugehörigkeit im Namen populär. Auf dem
modernen Markt gibt es die erfolgreichen Beispiele der Unternehmen und der Handelsmarken, die auf folgende
Weise gewählt haben: «Yahotynske», «Shostka», «Halychyna», «Galicia», «Zvenyhora». Genug verbreitet sind
die zärtlichen Namen. Diese Weise der Bildung der Namen bezeichnet auf die Bestimmung der Ware für die
Kinder sofort, gewährt den Namen der Weichheit und ruft die positiven Emotionen herbei. Von uns ist es die
folgenden Beispiele gefunden: «Ahusсha», «Dzhusik», «Rastisсhka». Manchmal treffen sich die Namen aus den
bekannten Trickfilmen, der Bücher, der Märchen. Solche Methode der Namen der Handelsmarke oder des
Unternehmens verwendend, kann man sehr schnell die Verbindung mit dem Konsumenten einstellen und, ihm die
angenehmen Assoziationen einflössen. Solches Prinzip der Bildung der Namen verwendeten die Produzenten
«Dobrynya», «Prostokvashyno», «Masсha i Vedmid». Hin und wieder werden die Namen-Abkürzungen, unter
anderem verwendet «Soky OKZDKh». Wir werden bemerken, dass solche Namen beim Konsumenten der
zusätzlichen positiven Assoziationen mit dem Produkt nicht herbeirufen.
Schlussfolgerungen. Also, unter der Mannigfaltigkeit der Namen der Milchproduktion und der Säfte, die
Produzenten verwenden die Namen-Neologismen meistens, die die Aufmerksamkeit sehr erfolgreich heranziehen
und erwecken das Interesse vom neuen Produkt. Verbreitet auch der Name der Assoziation, die auf die
geographische Herkunft des Produktes bezeichnen, doch in dieser Sphäre für die Käufer, die organische Herkunft
des Produktes, ist die maximale Annäherung zur Natur und den Traditionen der Herstellung wichtig.
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62. Die Rolle und Bedeutung Vertriebspolitik für den Erfolg von Unternehmen
Anton Gyrba, Anna Bojko
Nationale Universität für Lebensmitteltechnologien, Kiew, Die Ukraine
Einführung. Ziel ist es, die Rolle und Bedeutung der Vertriebs- und Aktivitätspolitik des
Unternehmens zu untersuchen und zu klären und dessen Erfolg sicherzustellen.
Ergebnisse.Eine wirtschaftlich solide und effektive Vertriebspolitik wirkt sich unmittelbar auf
alle Marketingentscheidungen aus. Zum Beispiel hängt die Preispolitik davon ab, ob das Produkt
direkt an die Verbraucher oder über Vermittler verteilt wird, und die Rohstoffpolitik ist die
rechtzeitige Bereitstellung von Ressourcen für die Herstellung von Wettbewerbsprodukten. Darüber
hinaus ermöglicht die Definition der Verteilungsmethoden langfristige Partnerschaften mit anderen
Marktpartner beinhaltet die Bildung der Zeit, die Bedürfnisse und Anforderungen der Verbraucher zu
identifizieren und zu adressieren, die die Marktposition in einer Organisation verstärkt, sowie die
Industrie und den Staat als Ganze.
Daher ist die Rolle und Bedeutung der Vermarktung von Vertriebsstrategien für das
Funktionieren moderner inländischer Unternehmen von Bedeutung. Abhängig von den funktionalen
Prioritäten können sie wie folgt definiert werden:
st die Grundlage für die Entwicklung der Liefer-, Produktions-,
Technologie-, Innovations- und Finanzpolitik;
bestimmt das Ergebnis aller Bemühungen des Unternehmens, die auf die
Entwicklung der Produktion und die Maximierung der Profite gerichtet sind,
beeinflusst direkt den wirtschaftlichen Effekt der Produktionstätigkeit, beschränkt das
Wachstum der Produktionskosten, auf die Fristen der Ausführung der Bestellungen;
аnpassung der Vermarktungswege (Vertriebsnetz) an die Bedürfnisse
der Verbraucher, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem Markt zu
erhöhen;
fortsetzung der Produktionsprozesse, Vorbereitung der Waren zum
Verkauf an die Teilnehmer der Vertriebskanäle;
identifiziert und untersucht die Geschmäcker und Vorlieben der
Verbraucher;
bietet Verbindungen mit dem Markt, gibt dem Unternehmen aktuelle
Informationen über die Veränderung und Struktur der Nachfrage, die Dynamik der
Bedürfnisse der Kunden;
ist ein integraler Bestandteil des Marketingprogramms des
Unternehmens usw.
Zusätzlich zu dem oben genannten wirtschaftlichen Wert hat die Verteilung der Marketingpolitik
eine soziale Bedeutung, die sich heute nicht darauf beschränkt, nur die Zeit, den Aufwand und die
Mittel des Verbrauchers zu reduzieren, um die notwendigen Güter und Dienstleistungen zu kaufen.
Der Vertrieb ist neben der begleitenden Infrastruktur eine wichtige Ressource für den Abbau von
Arbeitslosigkeit, Beschäftigung vor allem für junge Menschen, eine Einkommensquelle für
Unternehmer und Lohnarbeiter.
Schlussfolgerungen.
Die
Marketing-Distributionspolitik
hat
einen
wichtigen
sozioökonomischen Wert für das Management moderner Unternehmen.
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1. Kotler F. Marketingmanagement / F. Kotler. - St. Petersburg : Peter Com, 1998. - 896s.
2. Kotler F. Grundlagen des Marketings / F. Kotler. - K. M .; SPb : Williams, 1998.- 1056 pp.
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1. Besonderheiten Tourismus in Binz
Von Mykhailo Guba, Tetiana Bondarchuk
National Universität von Lebensmittel, Kyiw, die Ukraine
Einleitung.
Deutschland als Urlaubsziel verfügt über günstige Voraussetzungen:
Gebirgslandschaften, See- und Flusslandschaften, die Küsten und Inseln der Nord- und
Ostsee, zahlreiche Kulturdenkmäler und eine Vielzahl geschichtsträchtiger Städte sowie
eine gut ausgebaute Infrastruktur.
Methoden und Materialien.
Nach meiner Arbeit in Binz möchte ich
Besonderheiten und Besucht in Deutschland in Binz analysieren. Ich habe Deutschland
während Weinachtsverien besucht. Diese Zeit erholen Deutsche sehr gerne. Deutschland
ist mit über 30 Millionen Übernachtungsgästen im Jahr eines der meistbesuchten Länder
der Erde. Die meisten Touristen in Deutschland sind Deutsche (Inlandtouristen bzw.
Binnentouristen). Seit Beginn des 20. Jahrhunderts war Binz ein wichtiges Reiseziel für
Deutsche. Es wurde wie die berühmten britischen Erholungsorte, das Blackpool Resort
oder das Newport Resort, gebaut.
Ergebnisse.
Binz und Prora waren die zwei beliebtesten Erholungsorte in
Deutschland, aber aus wirtschaftlichen Gründen war Prora seit fast 60 Jahren verlassen
und heruntergekommen. Während DDR Zeiten war Binz für viele Deutsche das
populärste Reiseziel an der Ostsee. Das ist bist heute immer noch so. Die Leute dort sind
höflich, gesprächig und bleiben freundlich, auch wenn dem Personal ein Fehler
unterläuft, obwohl dies während meiner Arbeitszeit im Hotel nicht oft passierte.
Das Resort ist der perfekte Ort für eine passive Erholung im Winter. Die Natur dort
ist auf ihre eigene, nordeuropäische, Art schön. Man kann einige Tiere in den Wäldern
um die Stadt herum sehen, wie Kaninchen, Eulen oder Hirsche. Die Luft ist unglaublich
gut, wegen der Meeresbrise und der viele Wälder, in denen man wandert oder lokale
Attraktionen besuchen kann, wie das Jagdschloss Granitz. Es gibt auch eine historische
Eisenbahn, die für den Kulturtourismus restauriert wurde. Das heißt man kann durch die
Hälfte der Insel Rügen in einer Dampflok aus dem 19. Jahrhundert fahren.
Während der DDR Zeit wurde Prora ein Außenbezirk von Binz und im Jahre 2000
begann die Sanierung des Resorts. Heute bietet Prora Luxusappartements für Deutsche,
die Zeit am Meer verbringen möchten. Ein Teil von Prora ist heute ein
Geschichtsmuseum, das der Architektur des Totalitarismus gewidmet ist.
Schlussfolgerung. Am Ende möchte ich noch sagen, dass Binz und Prora schöne
Urlaubsorte sind, sowohl im Winter als auch besonders im Sommer, weil man dann
schwimmen kann und es dort warm ist.
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2. Carnitin
Olena Kazakova, Olga Kowaltschuk
Nationale Universität für Nahrungsmitteltechnologien
Vorwort. L-Carnitin reagiert im Stoffwechsel mit Fettsäuren, wodurch aktivierte
Fettsäuren entstehen. Carnitin übt diese Funktion im Wechselspiel mit Coenzym A aus.
Fettsäuren können nur gebunden an L-Carnitin durch die Mitochondrienmembranen
transportiert werden. Über das Carnitin-Acyltransferase-System werden Fettsäuren der ßOxidation zugeführt.
Materialen und Methode. L-Carnitin befindet sich in großen Mengen in rotem
Fleisch, insbesondere in Schaf- und Lammfleisch. Geflügelfleisch dagegen ist
carnitinärmer, während vegetarische Lebensmittel wenig oder gar kein L-Carnitin
enthalten. Bei einer gemischten Kost werden täglich zwischen 100 und 300 mg L-Carnitin
durch die Nahrung aufgenommen, im Gegensatz zu Ovo-Lakto-Vegetariern, die nur 15–25
% dieser Menge aufnehmen, während der Anteil bei veganer Kost um die 3–10 % liegt Der
restliche Bedarf wird durch die endogene Synthese gedeckt, wenn die essentiellen
Kofaktoren Vitamin C, Vitamin B6, Niacin und Eisen in ausreichender Menge zur
Verfügung stehen. Die Bioverfügbarkeit von L-Carnitin aus der Nahrung beträgt 54 bis 87
%. Die Resorption hängt stark vom Carnitingehalt der Nahrung, aber auch von deren
Zusammensetzung ab.
Da L-Carnitin wasserlöslich ist, wird es bei einer Hämodialyse mit aus dem Blut der
Nierenpatienten entfernt. Dies hat die Folge, dass Dialysepatienten sehr niedrige LCarnitin-Blutwerte haben. Patienten mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz nehmen häufig
L-Carnitin, entweder oral oder intravenös, um diese Verluste wieder auszugleichen.
Ergebnisse. Insbesondere Ausdauersportler nehmen L-Carnitin häufig als
Nahrungsergänzungsmittel zu sich, da einige Studien suggerieren, dass durch die Einnahme
von L-Carnitin Leistungssteigerungen erzielt werden könnten. Diese Leistungssteigerung
bezieht sich auf die Regeneration nach großer sportlicher Anstrengung. Carnitin wird im
Sport als einer der am stärksten wirkenden Fatburner gehandelt.
In einer randomisierten Doppelblind-Studie der Universität Greifswald konnte 2012 gezeigt
werden, dass die tägliche Einnahme von 4 g L-Carnitin bei fortgeschrittenem
Bauchspeicheldrüsenkrebs die gefährliche Gewichtsabnahme (Kachexie) aufhalten konnte.
Während sich das Gewicht in der Kontrollgruppe um durchschnittlich 1,4 % verringerte,
nahm das Gewicht in der Carnitin-Gruppe um 3,4 % signifikant zu. Auch die mediane
Überlebenszeit verlängerte sich von 399 auf 519 Tage und die Aufenthaltszeit im
Krankenhaus verringerte sich von 41 auf 36 Tage (nicht signifikant). Carnitin wird zur
Minderung des Muskelabbaus bei Krebs untersucht.
Folgerung. Karnitin wurde erstmals im Jahr 1905 von Wladimir Gulewitsch und dessen
Mitarbeiter R. Krimberg isoliert. Sie präparierten darüber hinaus ein Platinsalz von Karnitin
und bestimmten die Summenformel; die korrekte Strukturformel fand Krimberg im Jahr
darauf. Karnitin soll auch etwa zur selben Zeit von Friedrich Kutscher in Marburg gefunden
worden sein, der es Novain nannte.
Literatur
1.
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[Електронний
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1. Un tourisme, des tourismes
Lina Doubytska, Olena Yakymenko
Université nationale des technologies alimentaires, Kyiv, Ukraine
Introduction. Dans le tourisme, il existe plusieurs types de tourisme, tous les uns en
rapport avec les autres. Si vous souhaitez donc travailler dans le secteur, vous aurez
l’embarras du choix pour trouver celui qui vous correspond le mieux.
Les matériels et les méthodes. Le terme de « tourisme » renvoie à l'idée de
déplacement de son lieu de résidence vers un lieu plus ou moins éloigné, pour un temps
variable, aux fins de loisir. Les grands dictionnaires de référence abordent le sujet sous des
angles divers.
Les résultats. Le tourisme est un phénomène social, culturel et économique qui
implique le déplacement de personnes vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur
environnement habituel à des fins personnelles ou professionnelles ou pour affaires. Ces
personnes sont appelées des visiteurs (et peuvent être des touristes ou des excursionnistes,
des résidents ou des non-résidents) et le tourisme se rapporte à leurs activités, qui supposent
pour certaines des dépenses touristiques.
Le tourisme a donc des répercussions sur l’économie, sur l’environnement naturel et
bâti, sur la population locale de la destination et sur les touristes eux-mêmes. En raison de
ces impacts multiples, de la gamme et de la variété des facteurs de production requis pour
produire ces biens et ces services achetés par les visiteurs, et de l’éventail d’agents
intéressés ou touchés par le tourisme, il convient d’adopter une approche intégrée en
matière de développement, de gestion et de contrôle du tourisme. Cette approche est
fortement recommandée pour la formulation et l’application des politiques touristiques
nationales et locales, ainsi que des accords ou autres mécanismes internationaux nécessaires
concernant le tourisme [1].
Le terme « tourisme culturel » peut prendre un sens très large. En effet, si des touristes
culturels sont des voyageurs dont le motif culturel est au centre du voyage, on peut aussi
considérer comme touristes culturels les touristes qui veulent se repose mais qui dans 80%
des cas visitent au moins un monument sur leur lieu de vacances. Mais en général, les
touristes culturel sont ceux dont le voyage est motivé par la visite de musées, les festivals,
le pèlerinage religieux ou bien encore les compétitions sportives.
Le tourisme d’affaires comprend tous les déplacements entrepris dans le cadre de
l’activité professionnelles. Le motif de ce déplacement peut prendre diverses formes :
congrès, conventions, conférences, colloques, séminaires, foires, salons, etc. Les congrès
représentent le gros des déplacements ; on parle de 6000 à 7000 congrès internationaux
chaque année dans le monde. Et la France en est d’ailleurs friante puisque Paris est la
première ville de congrès au monde. Ces voyageurs représentent un beau potentiel,
puisqu’ils dépensent beaucoup une fois sur place, et ils générent un chiffre d’affaires de 15
à 22 milliards d’euros.
Les conclusions. Il est impossible d’énumérer tous les types de tourisme, la liste serait
bien trop longue. Mais il en existe pour tous les goûts, chaque vacancier pourra trouver son
bonheur. Cela va du plus onéreux avec le tourisme spatial, au plus illégal avec le tourisme
de la drogue.
Références
1. Pichard, M. & Dubois, G. (2016). L’Univers-Tourisme Revue Médicale Tourisme.
Vol. 9. 147-151.
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2. Alimentation. Régime sans gluten, halte à l'effet de mode
Iryna Medvid, Olena Yakymenko
Université nationale des technologies alimentaires, Kyiv, Ukraine
Introduction. Les régimes sans gluten sont à la mode et suscitent beaucoup d’attention
médiatique. Le régime sans gluten consiste à éliminer de l’alimentation toutes les céréales
contenant du gluten, les sous-produits de ces céréales et les produits fabriqués à partir de
ces sous-produits [1].
Les matériels et les méthodes. Au cours des etudes on utilisee le method logique et
abstraite, qu`il a permie reveler les aspects theoriques de le régime sans gluten.
Les résultats. Le régime sans gluten est généralement motivé par des affections
médicales comme la maladie cœliaque (intolérance au gluten) ou même dans certains cas
l'allergie au blé. Connue depuis l'Antiquité, la maladie coeliaque toucherait aujourd'hui
entre 0,5 et 1% de la population occidentale (entre 300 000 et 600 000 personnes en
France), selon les estimations les plus courantes. Pour les personnes diagnostiquées
intolérantes au gluten, un régime alimentaire strictement sans gluten constitue à ce jour le
seul traitement efficace. Le gluten est un mélange de protéines insolubles qui donnent du
volume et de l'élasticité aux produits de boulangerie. On le trouve dans le blé, l'orge,
l'avoine et le seigle, des céréales utilisées principalement dans le pain, les pâtisseries et les
pâtes, mais également dans de nombreux plats préparés. Masse protéique de réserve
contenue dans certaines céréales, le gluten se trouve dans le blé (froment, épeautre, petit
épeautre), le seigle (triticale), l’orge et dans certains cas l’avoine.
Le gluten est présent dans des aliments sous une forme
masquée. Les risques d'existence de traces de gluten existent.
Certains aliments peuvent notamment être contaminés par
l'emballage ou l'ensachage. Le gluten se cache sous une forme
masquée dans de nombreuses préparations: vinaigre de malt,
certaines viandes hachées, saucisses, bouillon de cube,
épaississants. Les produits qui ne contiennent pas de blé,
orge, seigle, avoine et ceux issus de ces 4 céréales qui ont été
traités pour retirer le gluten, permettent à ces produits
Fig. 1. Marquage des
d'indiquer la mention «sans gluten» lorsqu'ils possèdent une
produits
«sans gluten»
teneur en gluten inférieure à 20 ppm (Fig. 1).
Les principaux aliments autorisés lors d'une intolérance au gluten sont les viandes
grillées, les légumes frais, les légumes secs, les fruits, le poisson, les œufs, le lait, le maïs,
le
riz,
le
sarrasin,
le
quinoa,
la
pomme
de
terre,
le
soja.
Une liste des fabricants de produits sans gluten peut être obtenu auprès de l'association des
intolérants au gluten.
Les conclusions. Le régime sans gluten est restrictif, complexe et, par conséquent,
déconseillé sans indication médicale. Il comporte des risques de monotonie alimentaire et
de carences nutritionnelles (fibres, vitamines et minéraux). Un traitement nutritionnel doit
toujours être personnalisé afin d’être sécuritaire et adéquat, surtout chez les clientèles
vulnérables (enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées, immunosupprimées
ou présentant des risques de carence nutritionnelle, etc.).
Références
Coattrenec, Y., Harr, T., Pichard, C., & Nendaz, M. (2015). Bienfaits du régime sans
gluten: mythe ou réalité? Revue Médicale Suisse. Vol. 11. 1878-1885.
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3. Tourisme durable
Alina Skivka, Olena Yakymenko
Université nationale des technologies alimentaires, Kyiv, Ukraine
Introduction. Tout d’abord, nous traitons ici un sujet d’actualité dont on parle
beaucoup dans le secteur du tourisme. Il faut savoir avant tout que le tourisme durable est
lié au principe du développement durable. C’est en effet une expression très à la mode
actuellement mais personne ne sait vraiment ce qu’elle veut dire.
Les matériels et les méthodes. Le développement durable appliqué au tourisme est
celui qui équilibre l’économique, le social et l’humain, ainsi que l’utilisation des ressources.
Les résultats.
Le tourisme durable présente un des moyens pour mieux respecter la nature et les
ressources dont on dispose sur Terre. Une des idées clés de ce plan d’action consiste à
respecter davantage les populations locales des pays visités [1].
Il en découle dix «règles d’or» à savoir :
«1. Favoriser les structures d’accueil engagées dans les processus de gestion
environnementale.
2. Sélectionner les tour-opérateurs intégrant l’environnement comme facteur d’action
commerciale.
3. Utiliser les moyens de transport les moins polluants.
4. Favoriser les déplacements collectifs et l’usage de la bicyclette selon les types de
destination.
5. Limiter l’impact environnemental des déchets grâce à des traitements non polluants.
6. Veiller à la bonne gestion de la consommation d’eau potable.
7. Eviter la surconsommation d’énergie.
8. Privilégier la production et la vente des produits artisanaux et gastronomiques
locaux.
9. Prévoir des opérations et des réglementations touchant au respect de
l’environnement des lieux visités.
10. Faire des propositions et des suggestions contribuant à l’amélioration de
l’environnement des lieux de vacances.»
Les voyageurs actuels cherchent de plus en plus une part de ludique dans le fait de
voyager. Ils veulent s’amuser pour oublier leur quotidien souvent synonyme de stress et de
souciA quoi ressemblent les touristes actuels amateurs de tourisme durable ?
On assiste actuellement à l’émergence d’un nouveau type de touristes qui ne représente
encore qu’une minorité. De façon générale, il s’agit plutôt d’une clientèle de jeunes ayant
effectué des études supérieures. Elles ont un caractère bien particulier marqué par un goût
pour la fête, les rencontres, le sport comme la randonnée ou encore la nature. Ce sont aussi
de bons vivants qui aiment les spécialités culinaires locales et les produits du terroir.
Les conclusions. Nous sommes donc actuellement dans une période où prime la valeur
du respect vis-à-vis de l’environnement. De plus, la fréquence des départs en vacances a
changé : les gens partent plus souvent pour des séjours plus courts, le temps d’un week-end
par exemple. Cela implique une modification de leurs attentes. En effet, les clients qui
partent sur une durée aussi courte sont davantage exigeants et ne supportent donc aucun
retard ou perte de temps quelconque pendant leur séjour.
Références.
Jean-Pierre LOZATO-GIOTART, Le chemin vers l’écotourisme, Changer d’ère,
février 2016, p. 80
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4. Développement de la technologie de la pâtisserie et de la boulangerie en France
Olena Shkraba, Svitlana Musiichuk,
L’Université Nationale des Technologies Alimentaires, Kyiv, Ukraine
Introduction. La production de pâtisserie et de boulangerie en France appartient aux
industries de pointe dont les produits sont exportés le mieux et restent toujours très
populaires.
Pour de nombreux étrangers, la France est un pays de gastronomie et de grands chefs.
Rouleaux et pâtisseries françaises, bien sûr, bénéficieront de la joie des arts culinaires, avec
la réputation de produits exquis, délicieux et de qualité. Les exigences à leur égard sont
appropriées. Les produits doivent être au niveau des attentes et montrer une qualité
vraiment française. Dans notre étude, nous avons examiné ce qui affecte la qualité des
produits français. Les recettes savoureuses et raffinées, ou les traditions et les habitudes des
français eux-mêmes?
Matériaux et recherche. La renommée mondiale de la gastronomie française apparaît
même dans le fait que presque tous les Français, quelle que soit l’éducation ou le statut
social peuvent facilement débattre sur des sujets culinaires. A une époque, où une grande
importance est attirée à la sécurité des produits alimentaires, sur les ingrédients on peut
aussi dire que les produits français possèdent une excellente qualité et l’attitude
bienveillante de la part des fabricants. Les gourmands du monde entier sont séduits des
produits français comme le pain avec un croustillant, les baguettes, les biscuits «macarons»,
cookies «éclair» ou « Paris Brest » et bien sûr la longue histoire de la couronne en 1920 ‒
croissant au beurre.
Les Japonais et les Arawi, par exemple, adorent le pain français typique. Au Brésil et
en Amérique du Sud, il y a un développement significatif de la production de toute la
gamme de pâtisseries et de boulangeries françaises. Par exemple, Michael Neel, en gardant
une saveur française, produit au Canada le pain avec du sirop d’érable, et en Inde ‒ le pain
avec du curry. Les boulangeries françaises connaissent un grand succès à New Delhi, mais
elles sont partout. Michael Neel, qui a ouvert la boulangerie au Gabon, à Moscou et à
Vancouver, et une étoile parmi les pâtissiers Pierre Hermé, vénéré au Japon, sont les
ambassadeurs d’honneur de la cuisine française dans le monde. The Holder Group a ouvert
les boulangeries « Paul » et « Ladurée » dans 24 pays du monde. Duff Société a investi
dans la construction de l’usine à Dubaï, envisageant d’ouvrir plus de 50 restaurants
« Brioche Dorée » dans cette région.
Les fabricants d’équipements de cuisson sont également largement représentés dans le
monde. La France occupe l’une des premières places dans ce segment. De nombreux pays
se tournent vers les technologies françaises avancées pour une recherche fiable, qui incluent
la présence d’armoires de fermentation et de congélateurs contrôlés. Le leader mondial de
la production de levure est la société Lesaffre, implantée sur les cinq continents avec une
trentaine de sites de production. Des spécialistes français travaillent en Europe, au Canada,
en Algérie, au Brésil, en Corée, au Japon, au Liban, au Maroc, au Nigeria, au Pérou et en
Russie.
Conclusion. Par conséquent, la production de pâtisserie et de boulangerie en France est
vraiment très développée, parfaite et populaire. Les boulangers et les pâtissiers français sont
très appréciés à l’étranger, non seulement à cause de l’image, mais aussi parce qu’ils
représentent une expérience et des compétences ‒ fruit d’une tradition ancienne et d’une
éducation avancée ‒ qui sont également très bien exportées.
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