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TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE PROCESSING OF
ALUMINUM SLAG

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВОГО
ШЛАКА
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Аннотация.
Представлен
способ
переработки
алюминиевого
шлака
в
электротермической установке, заключающийся в подаче шлака на поверхность
алюминиевого расплава и оплавление шлака электрической дугой. Электротермическая
установка для его переработки состоит из плавильной накопительной печи и
расположенной над ней электродуговой вакуумной камерой, снабжённой дозатором
шлаковой смеси.
Ключевые слова: алюминий, вторичный алюминий, сплав, сырье, шлак, пенки, дроссы,
расплав, электротермическая установка, плавильная печь, накопительная печь, вакуумная
камера.
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Abstract. A method for processing aluminum slag in an electrothermal installation is
presented, which consists in feeding slag to the surface of an aluminum melt and melting the slag
with an electric arc. The electrothermal installation for its processing consists of a melting storage
furnace and an electric arc vacuum chamber located above it, equipped with a slag mixture
dispenser. The increasing demand for aluminum and its alloys leads to a search for ways to
replenish its reserves by more efficient and economical extraction of aluminum, both from poor
slags and by processing aluminum raw materials with a high surface area to weight ratio. For
example, when processing parts, chips are formed, the weight of which is from 3 to 10% of the total
mass of the processed parts. To reduce processing costs, a method was proposed for pressing hot
slags directly after taking them from the mirror of the smelting furnace. According to the developed
technology, hot slag is loaded into a mold and squeezed under a press. The squeezed aluminum
melt flows into the mold and hardens. For processing the residue obtained after compression in the
form of a compressed crust, lower costs are required. However, the use of this technique only
partially solves the problem of processing aluminum slags and reducing their share. The method
also does not allow to separate aluminum during the processing of cold slag. In the process of
reducing gas pressure inside the chamber , the molten metal rises through pipelines into the inner
space of the chamber, the melt flows inside the chamber merge, and this forms a closed hydraulic
circuit , contributing to the continuous circulation of the melt inside the chamber. To comply with
the conditions for maintaining the length of the electric arc between the electrode and the surface of
the molten metal, in the process of suction of the melt from the furnace, the necessary gas pressure
inside the chamber is continuously controlled and maintained. The installation can be operated
within the temperature range from ~ 1910 to ~ 1940°C to extract carbon from the obtained
aluminum metal. During operation of the installation, protection of the working space in the work
area of the maintenance personnel is ensured. As a result, various exhaust gases are pumped out by
a vacuum ring pump and passed through a gas purification system.Thus, the high efficiency of the
reduction of aluminum from slag, as well as the high productivity of the processing process, is
achieved by maintaining the circulation of molten metal between the electric arc chamber and the
storage furnace, and in addition to these factors, additional effects on the slag of high temperatures
in the arc burning zone.
Key words: aluminum, secondary aluminum, alloy, raw materials, slag, foams, dross, melt,
electrothermal installation, melting furnace, storage furnace, vacuum chamber.
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ІННОВАЦІЙНІ КІБЕРНЕТИЧНО-АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Antonov V.M. / Антонов В.М.
d.t.s., prof. / д.т.н., проф.
ORCID: 0000-0002-2248-3192
National technic university Ukraine “KPI”, Ukraine Academic Acmeology,
Kiev, pr.Peremogu, 37, 252056
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Анотація. Досліджується актуальна проблема застосування інноваційних технологій
у вищій школі, зокрема їх антропологічний аспект на основі акме- освіти та акмевиховання за допомогою комп’ютерної акме- математичної антропологічної інформаційної
системи. Наголошується на проблемах, що пов’язані з інноваційними аспектами освіти,
епістемологією і математично - кібернетичною епістемологією. З цією метою автором
розроблена кібернетична акмеологічна математично-праксеологіча сінтелектно-експертна
ергатично-ергономічна аналітична інформаційна система (КАМ-ПС-ЕУ-ЕАІС). Головна
мета КАМ-ПС-ЕУ-ЕАІС - допомогти, тим хто навчається засвоїти методи, які дозволять
самостійно знайти правильну відповідь; навчити вмінню теоретично-практично
моделювати при вивченні будь-якої науки і задоволенню від пошуку потрібних знань;
виховати любов (епістемофілію) до отримання (знаходження) знань.
Ключові слова. Сінтелектика, акмеологія, освіта, виховання, концепція, кібернетика,
математика, епістемологія.
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монографія. - Київ . - 2015 - 236 с.
5. Антонов В.М. Інноваційна акмеологічна педагогіка: кіберакмеологічний
аспект управління якістю освіти. Одеса: КУПРІЄНКО СВ.- 2018. - 295 с.
6. Антонов В.М., Кульгінський Є.А., Антонова-Рафі Ю.В. Акмеологія
здоров’я в Україні: монографія. К.: «СТ-Друк3». -2018. - 388 с.

Resume. Research actual problem use innovation technologies in the high school on the
sintellectual acme- education and acme- good breeding with the help computer acme- mathematic
anthropological information system. Accent to do on the innovation problems education,
epistemology and mathematic cybernetic epistemology. The author’s goal is elaborate cybernetic
acmeology mathematic - praxeology sintellectual expert ergotis - ergonomic analytic information
system. The main goal this system is to help students learning different methods for DSS; to teach
ability’s theory - practice modeling on the education a science and satisfaction from the seek need
knowledge; breeding a love to get knowledge.
Key words. Sintelectica, acmeology, education, breeding, conception, cybernetic, mathematic,
epistemology
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COTTAGE CHEESE CASSEROLE WITH HIGH BIOLOGICAL VALUE
FOR NUTRITION OF ATHLETES

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ
ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ
СИРНА ЗАПІКАНКА З ПІДВИЩЕНОЮ БІОЛОГІЧНОЮ ЦІННІСТЮ ДЛЯ
ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ
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Национальный университет пищевых технологий, Киев, ул.Владимирская 68, 01033
National University of Food Technologies, Kyiv, Volodimirska str. 68, 01033

Анотація. В статті запропоновано спосіб створення сирної запіканки на основі
комбінування сировини тваринного і рослинного походження. Обґрунтовано вибір рослинних
збагачувачів та розроблений новий вид запіканки із підвищеним вмістом вітамінів,
мінеральних речовин, які містяться в меді, волоських горіхах та кориці. Сирну запіканку з
підвищеною біологічною цінністю можна рекомендувати для харчування спортсменів
Ключові слова: кисломолочний сир, запіканка, харчування спортсменів.
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Myroedov, E.A. Nekrasov, AA Khasanov-M .: 2010. - 108 p.
Abstract. In the article the method of creation of cheese casserole based on combining raw
materials of animal and vegetable origin is offered. The choice of plant enrichers was substantiated
and a new type of casserole with a high content of vitamins, minerals contained in honey, walnuts
and cinnamon was developed. Cheese casserole with high biological value can be recommended for
nutrition athletes.
Key words: sour milk cheese, casserole, nutrition of athletes.
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FORMATION OF GLUTEN IN GRAIN OF WINTER WHEAT GROWN
IN CONDITIONS LLK ’’PRIDNIPROVSKIY KRAY’’

ФОРМУВАННЯ КЛЕЙКОВИНИ В ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВИРОЩЕНОЇ В
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Анотація. Дослідження проведені у виробничих умовах виявили, що на формування
вмісту клейковини найбільш істотно впливає сумісна дія погодних умов вирощування і
сортових особливостей. Серед досліджуваних сортів вищим вмістом клейковини і
стабільністю відрі значився сорт Артеміда.
Ключові слова: зерно, пшениця озима, сорт,клейковина, погодні умови.
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Abstract. Research conducted under production conditions found that the formation of the
gluten content of most significant effect combined effect of weather conditions and growing varietal
characteristics. Among the studied varieties, the highest gluten content and bucket stability was the
Artemis variety.
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ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЖИВЛЕННЯ
Mykhayliv M.I./ Михайлів М.І.
d.t.s., prof. / д.т.н., проф.
Galushchak I.D./ Галущак І.Д.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Fedoriv M.Y./ Федорів М.Й.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Shyndak L.M./Шиндак Л.М.
search engine, p. teacher / пошукач, ст. викладач
Mykhayliv I.M./ Михайлів І.М.
search engine, p. teacher / пошукач, ст. викладач
Ivano-Frankivsk National Technical University of Ol and Gas (IFNTUOG),
15 Karpatska Str, 15, Ivano-Frankivsk, 79016
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, Карпатська, 15, 79019

Анотація. В питанні підвищення надійності електроенергетичних систем особлива
роль розподільних мереж, які впливають на показники надійності окремих споживачів.
Тому актуальним і важливим є задача
оцінки надійності розподільчих систем
електропостачання, розв’язання якої дозволить обгрунтувати застосування тих чи інших
схем і джерел живлення. Максимальний ефект від застосування альтернативних джерел
живлення проявляється для вузлів, найбільш віддалених від основного джерела живлення,
тобто найбільш близьких до альтернативного відновлювального джерела живлення.
Ключові слова. Надійність, електричні системи, розподільні мережі, джерела
живлення, підвищення.

Вступ.
Статистичні дані про перерви електропостачання окремих споживачів
свідчить про особливу роль розподільних систем на показники надійності
окремих споживачів. Тому актуальним і важливим є завдання
оцінки
надійності розподільчих мереж, розв’язання якого дозволить обгрунтувати
застосування тих чи інших схем і джерел живлення, а також найкращим чином
розподілити капіталовкладення для отримання максимального підвищення
надійності електропостачання електроприймачів.
Основний текст
Найпоширенішими схемами розподільних систем є радіальні схеми з
послідовно з’єднаними елементами. Розподільні системи, які мають складнозамкнуту схему, шляхом розмикання в спеціальних з’єднувальних пунктах
нормально функціонують за радіальною схемою, яка дозволяє знизити
кількість обладнання, на яке діє коротке замикання в даній точці системи і
забезпечує перевід живлення споживачів даного радіусу на інше джерело
живлення при проведенні аварійних відновлювальних робіт або планових
ремонтів.
Для послідовно з’єднаних елементів основні показники надійності, такі як
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параметр потоку відмов λc , середня тривалість відмови rc і коефіцієнт
неготовності U c визначаються
λc = ∑ λi ;
i

U c = ∑ λi ri ;
i



 ∑ λi ri 
U
.
rc = c =  i

∑i λi

λc

Розглянемо схему, яку представлено на рисунку 1, яка містить чотири
споживачі А, В, С, D, що живляться від основного джерела живлення (ДЖ.).
ДЖ

1

2
а

3
с

b
А

4

B

d
С

D

Рисунок 1 – Схема електропостачання з основним джерелом живлення
В даній схемі ділянки мережі
мають показник надійності λ0 = 0.1
1/(км·рік), а розподільчі лінії – λ0 = 0.2 1/(км·рік). Показники надійності, які
характеризують окремі елементи мережі, приведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Показники надійності елементів мережі

Номер елемента
1
2
3
4
а
b
c
d

λ , 1/рік
0.2
0.1
0.3
0.2
0.4
0.2
0.2
0.6

l, км
2
1
3
2
2
1
1
3

r, год
5
5
5
5
2
2
2
2

В приведеній схемі
пошкодження будь-якого елементу системи
призводить до спрацювання вимикача, встановленого на головній ділянці від
ДЖ; його вмикання можливе тільки після закінчення ремонту. Для таких умов
функціонування показники надійності для вузлів А, В, С, D приведені в таблиці
2. В даній схемі показники надійності вузлів одинакові. У випадку, якщо такий
рівень надійності не влаштовує, слід розглядати варіанти підвищення
надійності шляхом проведення заходів, які пов’язані з локалізацією
пошкодження, встановленням додаткових захистів і переведенням
навантаження на резервне живлення.
У випадку відключення основного джерела живлення або після локалізації
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пошкодження, з врахуванням того, що пошкодження локалізується за 0.5 год.,
на будь-якій ділянці все або частина навантаження може бути переведено на
інше (альтернативне) відновлювальне джерело живлення. Розглянемо систему,
в якій ділянка 4 у випадку необхідності може живитись від альтернативного
відновлювального джерела електричної енергії.
Таблиця 2 – Показники надійності вузлів навантаження
Вузол А
Відмова
елемента
Ділянка
1
2
3
4
Лінія
a
b
c
d
Всього

ОДЖ1

Вузол В

Вузол С

λ,
1
рік

1
0.5
1.5
1
0.8
0.4
0.4
1.2
6.8

r,
год

U,
год
рік

λ,
1
рік

r,
год

U,
год
рік

0.2
0.1
0.3
0.2

5
5
5
5

1
0.5
1.5
1

0.2
0.1
0.3
0.2

5
5
5
5

0.4
0.2
0.2
0.6
2.2

2
2
2
2
3.09

0.8
0.4
0.4
1.2
6.8

0.4
0.2
0.2
0.6
2.2

2
2
2
2
3.09

λ,
1
рік

1

2
а
А

r,
год

U,
год
рік

λ,
1
рік

r,
год

U,
год
рік

0.2
0.1
0.3
0.2

5
5
5
5

1
0.5
1.5
1

0.2
0.1
0.3
0.2

5
5
5
5

1
0.5
1.5
1

0.4
0.2
0.2
0.6
2.2

2
2
2
2
3.09

0.8
0.4
0.4
1.2
6.8

0.4
0.2
0.2
0.6
2.2

2
2
2
2
3.09

0.8
0.4
0.4
1.2
6.8

3

d
С

B

РДЖ

4
с

b

Вузол D

D

Рисунок 2 – Схема мережі з переведенням живлення на резервне джерело
Основні показники надійності такого варіанту приведені в таблиці 3.
Аналіз результатів показує, що параметр потоку відмов навантаження не
зміниться, але тривалість відмикань
зменшиться. Максимальний ефект
проявляється для вузлів, найбільш віддалених від основного джерела живлення,
тобто найбільш близьких до альтернативного відновлювального джерела
живлення.
Умови, при яких немає обмежень на переведення навантаження на
резервне джерело, не завжди наявні. Якщо потужність резервного джерела
живлення обмежена, то в період максимуму навантаження не можна
здійснювати переведення навантаження.
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Таблиця 3 – Показники надійності вузлів навантаження з резервним
джерелом живлення
Відмова
елемента
Ділянк
1
2
3
4
Лінія
a
b
c
d
Всього

Вузол А

λ,
1
рік

Вузол В

r,
год

U,
год
рік

λ,
1
рік

0.2
0.1
0.3
0.2

5
0.5
0.5
0.5

1
0.05
0.15
0.1

0.4

2

0.8

1.2

1.75

2.1

Вузол С

r,
год

U,
год
рік

λ,
1
рік

0.2
0.1
0.3
0.2

0.5
5
0.5
0.5

0.1
0.5
0.15
0.1

0.2

2

0.4

1.0

1.2

1.25

Вузол D

r,
год

U,
год
рік

λ,
1
рік

r,
год

U,
год
рік

0.2
0.1
0.3
0.2

0.5
0.5
5
0.5

0.1
0.05
1.5
0.1

0.2
0.1
0.3
0.2

0.5
0.5
0.5
5

0.1
0.0
0.1
1

0.2

2

0.4
0.6
1.4

2
1.78

1.2
2.5

1.0

2.15

2.15

Заключення і висновки.
В наведеній ситуації тривалість перерви електропостачання буде
визначатись часом дії автоматичних пристроїв або оперативних перемикань ,
якщо перемикання неможливе. Встановлення резервних відновлювальних
джерел живлення забезпечує підвищення надійності систем електропостачання
та як наслідок зниження техногенного впливу на довкілля.
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manifested for the nodes that are the most distant from the main power source, that is the closest to
an alternative renewable power source.
Keyword. Reliability, electrical systems, distribution networks, power supplies, enhancement.
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Аннотация. В работе обоснована структура лабораторного стенда для исследования
интерфейса цифровой абонентской линии (Digital Subscriber Line, DSL) и выполнена
разработка методики проведения исследований. Показано, что путем применения данного
подхода обеспечивается возможность исследования интерфейса DSL как с точки зрения
информационных возможностей, так и с точки зрения физических процессов в линии связи.
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Аннотация. С каждым годом
процент электромобилей от общего числа
автомобилей неуклонно растет, особенно в экономически развитых странах, 90 % всех
продаж приходится на долю шести государств - членов ЕС и Норвегии. Эти страны
планируют к 2050 году полностью запретить автомобили с традиционными двигателями
внутреннего сгорания. Так что же мешает электромобилям вытеснить старого
конкурента с ДВС? Это до недавнего времени - малый пробег без подзарядки, длительность
зарядки аккумуляторов, стоимость и отсутствие развитой инфраструктуры…
Ключевые слова: автомобильный транспорт, электромобиль, тактико-технические
характеристики электромобиля.
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Abstract. Every year, the percentage of electric cars in the total number of cars is growing
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Аннотация. В производственных условиях исследовано влияние термохимической
обработки фторхлорсодержащими газообразными реагентами на механическую
прочность, микротвердость, термостойкость и химическую устойчивость стеклянной
тары. В экспериментах применялись дифтордихлорметан, дифторхлорметан, раствор
фтористоводородной кислоты и фторид аммония. Разработаны два режима
термохимической обработки для повышения физико-химических свойств стеклянной тары.
Обсуждаются вероятные механизмы изменения состава и структуры поверхностных слоев
тарного стекла, подвергнутого обработке фторхлорсодержащими газообразными
реагентами.
Ключевые слова: стеклянная тара, фторхлорсодержащий газообразный реагент,
дифтордихлорметан, дифторхлорметан, термохимическая обработка, выщелачивание,
механическая прочность, микротвердость, термостойкость, химическая устойчивость.
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and Chemistry.2018.- Vol.44.- N4.- P. 364–372. DOI:10.1134/S1087659618040120.
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Abstract. In this article, we present the results of the investigation carried out in industrial
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conditions, in which glass containers have been subjected to thermochemical treatment with
fluorine- and chlorine-containing gaseous reagents. We analyzed the changes in mechanical
strength, microhardness, thermal stability and chemical resistance of glass containers.
Difluorodichloromethane, difluorochloromethane solution of hydrofluoric acid and ammonium
fluoride have been used in the experiments. We have developed two regimes of thermochemical
treatment to improve the physical and chemical properties of glass containers. Additionally, we
discuss the possible mechanisms of changing the composition and structure of surface layers of
container glass subjected to treatment with fluorine- and chlorine-containing reagents.
Key words: glass container, fluorine- and chlorine-containing gaseous reagent,
difluorodichloromethane, difluorochloromethane, thermochemical treatment, dealkalization,
mechanical strength, microhardness, thermal stability, chemical resistance.
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SIMULATION OF THE MECHANISM ANTIRADICAL PROCESSES AT
THE NANOSCALE INVOLVING MELATONIN IN BIOLOGICAL SYSTEMS

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АНТИРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА
НАНОУРОВНЕ С УЧАСТИЕМ МЕЛАТОНИНА В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Prokopenko А.А./ Прокопенко А.А.
student /студентка
Solovyov V.V. / Соловйов В.В.
DrSci in Chemical, Prof. /д.х.н.,проф.
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36601/Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка,
м.Полтава,пр. Першотравневий,24, 36011

На основании результатов неэмпирических квантовохимических расчетов
взаимодействия молекулы мелатонина с супероксид-анион-радикалом (•ООˉ) проведено
изучение антирадикальных свойств антиоксиданта. Установлены наиболее вероятные
активные центры взаимодействия молекулы мелатонина с •ООˉ, которые отвечают
наиболее глубоким минимумам полной энергии взаимодействия и соответствуют
максимумам антирадикальной активности антиоксиданта. Показано, что •ООˉ
стимулирует ослабление «внешних» связей атомов водорода с близлежащими атомоми в
молекуле мелатонина.
Ключевые слова: свободные радикалы, супероксид-анион-радикал, мелатонин.
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Abstract. Based on the results of ab initio quantum chemical calculations of the interaction of
the molecule MLT superoxide anion radical (•OOˉ) was studied antiradical properties of
antioxidants. Established the most probable active sites of interaction of the molecule melatonin
•OOˉ corresponding to the deepest minimum of the total energy of interaction, and correspond to
the maxima of antiradical activity of antioxidant. It is shown that •OOˉ stimulates the weakening of
"external" relations with the neighboring hydrogen atoms in the molecule melatonin.
Keywords: free radicals, superoxide-anion-radical, melatonin.
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FLUORESCENT PARAMETERS FOR RAPE PLANT DEPENDING ON THE
FERTILIZER APPLIED

ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ РІПАКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВНЕСЕНИХ
ДОБРИВ
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Аннотація. Досліджено характер індукції флуоресценції хлорофілу зеленого листка
рослини залежно від внесених добрив. Для кількісної оцінки було застосовано флуоресцентні
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індекси життєздатності та індекс адаптації до стресів. Доведена ефективність добрив
N75P60K75. Основні закономірності, що спостерігалися під час реєстрації індукції
флуоресценції, дають можливість застосувати флуоресцентні індекси під час практичної
роботи.
Ключові слова: індукція флуоресценції, індекс життєздатності, індекс адаптації до
стресів.
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Abstract. The system of recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics was applied
to agricultural plants monitoring depending on the fertilizer. Fluorescent viability indices and index
adaptation to stress was applied to quantify. The main regularities that are observed during
recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics provide the application of fluorescence
indices in practice.
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PRODUCTIVITY AND QUALITY OF MEAT OF BROILER CHICKENS FED
BY FEED ACIDIFIER

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ МʼЯСА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ
КОРМОВОГО ПІДКИСЛЮВАЧА
Poberezhets Y.M. / Побережець Ю. М.
c.а.s., as. рrof. / к.с-г.н., доц.
ORCID: 0000-0002-1727-6105

Анотація. Метою досліду було вивчення дії кормового підкислювача «Кормоцид» на
якість м’яса курчат-бройлерів кросу Кобб-500.
За використання підкислювача «Кормоцид» у курчат-бройлерів кросу Кобб - 500
підвищилася жива маса на 9,5 % (Р≤ 0,001), порівняно з контрольними ровесниками. Крім
того, збільшився середньодобовий приріст в 29-35діб на 14,5 % (Р≤ 0,05) та абсолютний
приріст на 15,2 % (Р≤ 0,05).
Встановлено, що за дії кормової добавки збільшується вміст сухої речовини у грудних
м’язах на 0,3% (Р<0,01) та протеїну на 0,2 % (Р<0,05), порівняно з контрольною групою.
Під впливом підкислювача в стегнових м’язах курчат-бройлерів дослідної групи
спостерігається підвищення кількості сухої речовини на 1,1% (Р<0,001), протеїну на 1,2 %
(Р<0,05), та вмісту жиру на 0,3% (Р<0,01), порівняно з контрольною.
Додаткове згодовування птиці кормової добавки підвищує рівень рентабельності на
2,8 %, відносно контролю.
Ключові слова: підкислювач, курчата-бройлери, комбікорм, якість м'яса.
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Abstract. The purpose of the experiment was to research the effect of the feed acidifier
Kormotsyd on the quality of Cobb-500broiler chickens’ meat.
The use of feed acidifier Kormotsyd in diet of Cobb-500 broiler chickens increased live
weight by 9.5% (P≤0.001) than control counterparts. In addition, the daily average increased by
14.5% (P≤ 0.05) and the absolute one increased by 15.2% (P≤ 0.05) of 29-35 days chickens.
The effect of the feed additive was found to increase the content of dry matter by 0.3% (P
<0.01) and protein by 0.2% (P <0.05) in the pectoral muscles compared with the control group.
The acidifier caused the increasing of dry matter amount by 1.1% (P <0.001), protein by 1.2% (P
<0.05), and fat content by 0.3% (P <0.01) in the thighs muscle of broiler chickens of the
experimental group compared with the control.
The supplementary feeding of poultry by feed additives increases the profitability level by
2.8%.
Key words: acidification, broiler chickens, compound feed, meat quality.
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PRODUCTIVITY AND QUALITY OF QUAIL EGGS FED BY PROBIOTIC

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЯЄЦЬ У ПЕРЕПІЛОК ЗА ДІЇ ПРОБІОТИКА
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Анотація. За результатами досліджень встановлений позитивний вплив пробіотика
на продуктивність та якість яєць у перепілок. Пробіотик мультибактерин посилював
анаболічні процеси .Жива маса, у кінці досліду, збільшувалась на 10,4 %, валовий збір яєць
на 12,5 % у перепілок дослідної групи. Забійні показники були кращими у дослідних тварин за
рахунок більшого накопичення м’язової тканини грудних та стегнових м’язів. Встановлений
позитивний вплив на розвиток статевої системи та масу яєць, яка збільшувалась за період
досліду на 16,2 % за рахунок збільшення частки білка.
Ключові слова:перепілки, пробіотик, прирости, забійний показники, яйця, витрати
корму.
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Abstract According to the research, the positive effect of probiotic on the productivity and
quality of quail eggs has been established. The probiotic Multibacteryn exacerbated anabolic
processes. At the end of the experiment, live weight increased by 10.4%, gross egg collection by
12.5% in the experimental group of quails. The experimental animals had better slaughter rates due
to greater accumulation of muscle tissue of the thoracic and femoral muscles. A positive effect on
the development of the reproductive system and egg weight was found; it increased by 16.2%
during the experimental period due to an increase in the protein proportion.
Key words: quail, probiotic, growth, slaughter rates, eggs, feed costs.
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УДК 338.432
EFFICIENCY OF GRAPE PRODUCTION AND WAYS OF HER INCREASE

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Sulima N.N. / Сулима Н.Н.
с.е.s., as prof. / к.е.н., доц.
Kutovenko V.O./ Кутовенко В.О.
student /студент
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kiev, 15 Heroiv Oborony Street, 03041
Национальный університет биоресурсов и природопользования Украины,
Киев, ул. Героев Обороны 15, 03041

Анотація. В роботі розглянуто динаміку рівня виробництва та економічної
ефективності виробництва винограду в сільськогосподарських підприємствах, а також
шляхи їх підвищення.
Ключові слова: виробництво винограду, економічна ефективність виробництва
винограду, шляхи підвищення економічної ефективності виробництва винограду.

Литература:
1. Економіка сільського господарства: Навчальний посібник / С. М. Рогач,
Н. М. Суліма, Т. А. Гуцул та ін. – Київ: ЦП "Компринт", 2018. – 517 с.
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Abstract. Grapes - a valuable food with high quality and medicinal properties.
In 2017, compared to 2005, the area of vineyards decreased by 40 thousand hectares or
49,4% to 41 thousand hectares.
Viticulture is largely concentrated in agricultural enterprises (about 70,0% of grape
plantations and over 58,5% of gross grape harvest).
In the period from 2010 to 2017 alone, they decreased by 27 thousand hectares or by 39,7%.
The yield level fluctuated over the years. Gross harvest decreased from 443 thousand tonnes to 410
thousand tonnes, or 7,5%. At the same time, the decisive factor in the significant reduction in the
gross production of grapes is the reduction of the area of vineyards.
The cost of 1 ton of grapes in agricultural enterprises of Ukraine increased almost 1,3 times
in 2015 - 2017 and in 2017 amounted to 410,26 UAH. In the structure of the cost of grapes, a
considerable part is occupied by the cost of wages, which indicates the high complexity of its
production.
The level of selling prices of 1 quintal of grapes in 2015 - 2017 indicates their decrease from
UAH 651,30 to 621,95 UAH.
The increase in grape production in Ukraine will be done in two ways: extensive due to the
expansion of vineyard areas and intensive based on increased yields due to additional investment of
production facilities per hectare of plantation area.
Key words: grape production, economic efficiency of grape production, ways of increasing
economic efficiency of grape production.
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PROFITABILITY OF BEEF PRODUCTION OF BULLS DIFFERENT
SLAUGHTER WEIGHT

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ВІД БУГАЙЦІВ
ЗА РІЗНОЇ МАСИ ПЕРЕД ЗАБОЄМ
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к. с.-г. н., / k.a.s.,
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Угнівенко А.М. /Ugnivenko A.M.
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м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 03041
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Анотація. У роботі розглядається ефективність виробництва яловичини від бугайців
за різної живої маси перед забоєм. Доведено, що за збільшення фактичної живої маси
тварин перед забоєм і маси туш рентабельність виробництва яловичини зростає у відносно
скороспілих м'ясних порід і української чорно-рябої молочної та знижується у великорослих.
Ключові слова: рентабельність, жива маса під час забою, м'ясна і молочна худоба.
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Communities (Beef Carcass Classification) Regulations. Council Regulations 1358/80, 1208/81,
1202/82. Commission Regulations 2930/81, 563/82, 1557/82, Commission of the European
Communities, Brussels.
Abstract. The efficiency of beef production of bulls different live weight before slaughter was
presented in the article. It has been proved, if the actual live weight of animals before slaughter and
carcass weight increase, the profitability of beef production of precocious beef breeds raise and of
slow-gaining Ukrainian Black-and-White dairy breed decreases.
Key words: profitability, slaughter weight, beef and dairy cattle.
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QUALITY OF TOMATOES DEPENDS ON THE VARIETY AND DEGREE
OF RIPENESS

ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ПОМІДОРА ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА СТУПЕНЯ СТИГЛОСТІ
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Анотація. Наведено результати комплексної оцінки свіжих плодів помідора різних
сортів, вирощених в умовах Лісостепу України, залежно від ступеня стиглості та
температурних умов під час формування плодів.
Виділено варіанти, плоди яких
характеризуються високими органолептичними показниками, накопичують найбільшу
кількість сухої речовини, цукрів, аскорбінової кислоти, а також мають хороші смакові
якості. Встановлено, що вищу харчову цінність мають червоні плоди сорту Флора,
сформовані за температур повітря вище +250С.
Ключові слова: помідор, плоди, сорт, стиглість, умови вирощування, якість
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Abstract. The results of a comprehensive evaluation of fresh fruits of tomatoes of different
varieties grown under the conditions of the Forest Steppe of Ukraine, depending on the degree of
ripeness and temperature conditions during fruit formation. The variants, the fruits of which are
characterized by high organoleptic characteristics, accumulate the highest amount of dry matter,
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sugars, ascorbic acid, and also have good taste qualities. It is established that the highest
nutritional value are red fruits Flora, formed at air temperatures above + 250C.
Key words: tomato, fruits, variety, ripeness, growing conditions, quality
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REPRODUCTIVE CAPACITY AND PRODUCTIVE LONGEVITY OF
RECORD COWS OF HOLSTEIN BREED

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
КОРОВ-РЕКОРДИСТОК ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
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Pelykh Yu.S. / Пелых Ю.С.
livestock breeder / зоотехник селекционер.
PP Cooperative the name Shchors of Bilotserkivskyi district of Kyiv region /
СПК им. Щорса Белоцерковского района Киевской области

Аннотация. В племенном стаде “Чайка” филиал Дударков Киевской области за 20082018 года выделены 77 коровы-рекордистки голштинской породы, из которых 62 выбыло. В
пределах пожизненной молочной продуктивности (до 30 000; 30001-50000, 50001 и больше
кг молока) у выбывших рекордисток рассчитаны: воспроизводительная способность (по
формулам И. Дохи, 1961 и Д.Т. Винничука, 1991), пожизненный удой (кг), среднее
содержание жира за все лактации (%), пожизненное количество молочного жира (кг),
корреляция.
В целом у коров-рекордисток между показателями плодовитости и пожизненного
удоя выявлена позитивная статистически достоверными взаимосвязь (r = 0,22, P > 0,95 и r
= 0,42, P > 0,99). Распределение же рекордисток по уровню пожизненной молочной
продуктивности свидетельствовало о плохой плодовитости у животных до 50 тыс. кг
молока (n ≈ 60%) и хорошей свыше 50 тыс. кг молока (n ≈ 40%).
Для дальнейшего формирования стада коров c высокой племенной ценностью по
комплексу признаков предлагается проводить систематический отбор телочек рожденных
от коров-рекордисток удачно сочетающих высокую воспроизводительную способность,
пожизненный удой и продолжительность хозяйственного использования.
Ключевые слова: коровы-рекордистки, голштинская порода, воспроизводительная
способность, пожизненный удой, продолжительность хозяйственного использования
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Abstract. 77 record cows of Holstein breed were registered from 2008 till 2018 in “Chaika”
breeding herd of Dudarkov branch in Kyiv region, of which 62 have withdrawn. Within lifelong
milk productivity (up to 30,000; 30,001 – 50,000, 50,001 and over kg of milk), the following
indicators were calculated for the withdrawn record cows: reproductive capacity (by formulas of I.
Dokha, 1961, and D. T. Vynnychuk, 1991), lifelong milk yields (kg), average fat content for all
lactations (%), lifelong amount of milk fat (kg), correlation.
In general, a positive statistically significant relationship was revealed (r = 0.22, P > 0.95
and r = 0.42, P > 0.99) between fertility and lifelong milk yields of record cows. Distribution of
record cows by levels of lifelong milk productivity was indicative of poor fertility of animals
producing up to 50 thous. kg of milk (n ≈ 60%) and good fertility of animals producing over 50
thous. kg of milk (n ≈ 40%).
To further form a herd of cows with a high breeding value according to the set of criteria, it is
offered to perform systematic selection of heifers born of record cows successfully combining high
reproductive capacity, lifelong milk yields and duration of economic use.
Keywords: record cows, Holstein breed, reproductive capacity, lifelong milk yields, duration
of economic use,
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Урожайність і якість зерна ярої пшениці підвищуються при внесенні полуторної
норми мінеральних добрив на фоні післядії органічних, з відповідно високими показниками
якості: збору білку- 0,64 т/га та збору «сирої» клейковини-1,36 т/га.
Ключові слова: пшениця, урожайність, добрива, доза, білок, «сира» клейковина, сорт,
ґрунт, сівозміна.
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Abstract Studies on the meadow chernozem is installed that systematic using the mineral
fertilizers on background of the aftereffect organic, provides the gain of the harvest grain sort of the
: spring wheat мironovskaya - bright on 1,73 t/he. The productivity and quality grain spring wheat
increase when contributing rates of the mineral fertilizers on the meadow chernozem of the
aftereffect organic, with accordingly high factor quality: collection protein -0,64 t/he and collection
gluten 1,36 t/he.
Key words: spring wheat, productivity, fertilizers, dose, protein, raw gluten, sort, soil, crop
rotation.
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FASHION-TOURISM FOREIGN PRACTICE

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА FASHION –ТУРИЗМА
Ibrisheva S.S. / Ибришева С.С.
Student / Студентка
Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского,
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Аннотация. В статье рассматривается влияние модных показов на развитие бизнес туров в области fashion – индустрии. Представлены экономические данные о доходах стран
от проведения недель моды. Даны рекомендации по развитию и поддержке недели моды в
России.
Ключевые слова: событийный туризм, неделя моды, fashion –индустрия
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Abstract. The article discusses the impact of fashion shows on the development of business
tours in the field of fashion industry. The economic data on the income of countries from holding
fashion weeks is presented. Recommendations on the development and support of fashion week in
Russia are given.
Keywords: event tourism, fashion week, fashion –industry
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОТЕЛЬНО-РЕСТОРАНОЙ
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Аннотация. В работе рассматривается структура организации и иерархическая
схема отельно-ресторанной службы на современных пассажирских лайнерах. Представлено
описание функциональных особенностей обслуживающего персонала так и принципы
взаимодействия руководителей основных служб пассажирского судна.
Ключевые слова: пассажирское судно, круизный лайнер, службы, отель-менеджер.
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Abstract. Hotel services department on board passenger cruise ships provides customer
satisfaction driven, and ensures that crew functions efficiently as a whole. The members of this
department have a clear view of how a team should work together, as well as experience in a highly
diverse environment, and knowledge of how to motivate themselves and others.
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COMPARISON OF ACCOUNTING POLICIES IN ACCOUNTING AND
MANAGEMENT ACCOUNTING

СРАВНЕНИЕ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ И
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
Pokrovskaia L.L. / Покровская Л.Л.
ph.d., associate professor/к.э.н., доцент
ORCID: 0000-0001-7924-2691
SPIN: 8138-4321
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Петра Великого, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29,194021

Аннотация. Актуальность рассмотренных вопросов в статье заключается в том,
что современные подходы к управлению предприятием предполагают, что управленческая и
бухгалтерская отчетность должны строиться на единых данных, с едиными
аналитическими признаками, формироваться в единые сроки. Это требует разработки
учетной политики как для целей бухгалтерского, так и для управленческого учета. Цель
исследования- сравнить учетные политики для бухгалтерского и управленческого учета.
Качественно разработанная и грамотно изложенная методика сбора и обработки
информации, которая наилучшим образом подходит для данной организации,
предоставляет руководству оперативную и достоверную информацию для принятия
взвешенных управленческих решений.
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Ключевые слова: бухгалтерский учет, затраты, отчетность, прибыль, реализация,
себестоимость, управленческий учет.
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Annotation. The relevance of the considered questions in article is that modern approaches
to business management assume that administrative and accounting reports have to be under
construction on uniform data, with uniform analytical signs, be formed in uniform terms. It
demands development of accounting policies both for accounting, and for management accounting.
The research purpose - to compare accounting policies for accounting and management
accounting. Qualitatively developed and competently stated technique of data collection and
processing which in the best way is suitable for this organization provides to the management
operational and reliable information for adoption of the weighed management decisions.
Keywords: accounting, costs, reporting, profit, cost, realization, management accounting.
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EVALUATE OF THE PROCESS FORCE FOR ECONOMIC ACTIVITY OF
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ КІЛЬКІСНОЇ ТА ЯКІСНОЇ
СКЛАДОВИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НА ОЦІНЮВАННЯ ДІЄВОСТІ ПРОЦЕСУ
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Burennikova N. V. / Бурєннікова Н. В.
d. e. s., Professor / д.е.н., професор
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Анотація.У статті на прикладі процесу економічної діяльності сільськогосподарських
підприємств зернопродуктового підкомплексу показано можливість здійснення порівняльної
характеристики впливу кількісної та якісної складових результативності на оцінювання
дієвості процесу функціонування системи (на базі використання певних моделей).
Обґрунтовано, що при такому оцінюванні зі застосуванням економіко-математичного
моделювання важливим аспектом є реалізація розуміння того, наскільки кожна зі складових
цієї результативності слугувала підтримкою у такій діяльності: кількісна чи якісна
складова. Для цього застосовано моделі Бурєннікової (Поліщук) – Ярмоленка, за допомогою
яких проведено рейтингову оцінку складових результативності, на базі яких здійснено
порівняння впливу кількісної та якісної складових результативності на оцінювання дієвості
економічної діяльності зазначених підприємств. Виявлено, що застосування ймовірнісного
підходу для зазначеного порівняння впливу, заснованого на теоремі Байєса у комплексі з
авторськими моделями якісної та кількісної складових результативності, є неможливим,
оскільки відповідні події є сумісними, хоча деякі інші підходи, зокрема ймовірнісні, можуть
мати місце (наприклад, корисним є застосування авторського SEE-аналізу). У цьому полягає
новизна проведеного дослідження. Встановлено, що отримані результати дослідження
уможливлюють наукову реалізацію управлінського рішення у контексті удосконаленого
оцінювання кількісної та якісної складових результативності процесу функціонування
складних систем (котрими, у даному випадку, є сільськогосподарські підприємства
зернопродуктового підкомплексу). Підкреслено, що отримані результати мають стати
відповідною складовою механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських
підприємств із розробкою конкретних заходів щодо введення в дію такого механізму.
Ключові слова: Процес функціонування системи; економічна діяльність; масштабний
продукт, ефективність і результативність процесу; складні системи; теорема Байєса;
моделі Бурєннікової (Поліщук) – Ярмоленка.
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Abstract The article on the example of the process of economic activity of agricultural
enterprises of the grain and food subcomplex shows the possibility to implement comparative
characterization for the influence of the quantitative and qualitative efficiency components on the
evaluation of the force of the process of functioning of the system (based on the use of certain
models). It was purpose of the article.
It is substantiated that in such estimation, using economic and mathematical modeling, an
important aspect is the realization of understanding how each of the components of this efficiency
served by the support in such activity: quantitative or qualitative component. For this purpose the
models of Burennikova (Polishchuk) - Yarmolenko were applied, with the help of which a rating
assessment of the efficiency components was carried out, on the basis of which a comparison of the
influence of the quantitative and qualitative efficiency components on the evaluation of the force of
the economic activity of these enterprises was made. It has been found that the application of a
probabilistic approach for stated the comparison of the influence based on Bayes' theorem in
combination with the author's models of qualitative and quantitative efficiency components is not
possible, since relevant events are compatible, although some other approaches, in particular
probabilistic approaches, may occur (for example, application of the author's SEE-analysis is
useful). This is the novelty of the implemented study. It is established that the obtained results of the
study make possible to scientifically implement of a management decision in the context of an
improved evaluation of the quantitative and qualitative efficiency components for the functioning
process of complex systems (which, in this case, are agricultural enterprises of the grain and food
subcomplex). It is emphasized that the obtained results should become an appropriate component of
the managing mechanism for the economic activity of agricultural enterprises with the development
of concrete measures for the implementation of such mechanism.
Keywords: Process of functioning of the system; economic activity; scale product,
effectiveness and efficiency of the process; Bayes theorem; complex systems; models of
Buriennikova (Polishchuk) –Yarmolenko.
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VALUATION OF OWN AND LEASED FIXED ASSETS AND ITS
REGULATION FOR ACCOUNTING PURPOSES

ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ И АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕЕ
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Tkharkakhova I.G. / Тхаркахова И.Г.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям и проблемам методических подходов к
оценке собственных и арендованных основных средств в действующем федеральном
стандарте бухгалтерского учета. Раскрывается содержание оценок основных средств,
условия их применения. Делается вывод о необходимости применения единой терминологии
оценок основных средств в отечественных и международных стандартах бухгалтерского
учета.
Ключевые слова. Оценка, бухгалтерский учет, первоначальная стоимость,
фактические затраты, аренда, положения по бухгалтерскому учету.
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Abstract: The article is devoted to the features and problems of methodological approaches
to the assessment of own and leased fixed assets in the current Federal accounting standard. The
content of estimates of fixed assets, the conditions of their application. It is concluded that it is
necessary to use a common terminology of fixed assets valuation in domestic and international
accounting standards.
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Аннотация. В статье проанализированы основные проблемы правового регулирования
договора финансовой аренды (лизинга), рассмотрены пути их решения в рамках российской
системы права. Работа посвящена раскрытию понятия лизинга как сложной не только
экономической, но и правовой категории.
Ключевые слова. Лизинг, финансовая аренда, законодательство, нормативно-правовая
база, риск, юридические лица.
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Анотація. Досліджується питання інвестиційної активності населення з урахуванням
рівня його матеріального забезпечення за регіональною ознакою. Констатовано, що
диспропорційність рівня доходів населення за регіонами країни призводить різних підходів у
сфері накопичення та споживання, що відображується у підвищенні рівня накопичення у
регіонах з низьким рівнем доходів. Загальні темпи росту матеріального забезпечення
населення свідчать про його недостатність для задоволення сучасних потреб і вимагає
пошуку джерел його підвищення. Функціональна залежність між обсягами заощаджень
населення, здійснення їх перетворення у депозити, при відповідному збільшенні доходів та
розмірами споживання, дозволяє відзначити наявний потенціал для економічного розвитку
країни через збільшення внутрішніх інвестиційних джерел.
Ключові слова: споживання, заощадження, депозити, інвестиції, заробітна плата.
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Abstract. The question of investment activity of the population is investigated taking into
account the level of its financial support on a regional basis. It is noted that the disparity in the
level of incomes of the population in the regions of the country leads to different approaches in the
sphere of accumulation and consumption, which is reflected in the increase in the level of
accumulation in the low-income regions. The overall rate of growth of the financial support of the
population testifies to its insufficiency to meet the modern needs and requires finding the sources of
its increase. Functional dependence between the amount of savings of the population, their
transformation into deposits, with corresponding increase of incomes and the size of consumption,
allows to mark the existing potential for economic development of the country through the increase
of internal investment sources.
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УДК 311.2
DYNAMICS AND STRUCTURAL CHANGES IN RECEIPTS OF SOCIAL
PROTECTION SCHEMES IN BULGARIA AND THE EUROPEAN UNION
FOR THE PERIOD 2008 – 2016

ДИНАМИКА И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В БОЛГАРИИ И В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ ЗА ПЕРИОД
2008 – 2016 ГГ.
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Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
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Abstract. The article justifies the necessity and relevance of statistical research in the field of
social protection, and in particular the trends and regularities in the dynamics and structure of
social protection receipts. Characteristics of social protection receipts have been made in the
context of the ESSPROS (the European System of Integrated Social Protection Statistics) statistical
information system. The classification of receipts by two main features – by type and by origin –
has been classified. On the basis of this classification, structures in terms of quantity have been
identified and the empirical analysis has been performed. Using statistical methods for the analysis
of dynamics, structural changes and differences, trends and regularities in the social protection
receipts in the Republic of Bulgaria and the European Union for the period 2008-2016 have been
identified. The data base of the analysis is data from the National Statistical Institute and Eurostat.
On the basis of the established regularities in the studied indicators, conclusions about the status
and development of social protection receipts are made.
Key words: social protection, ESSPROS, receipts, statistical methods, dynamic analysis,
structural changes.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость и актуальность
статистических исследований в области социальной защиты и, в частности, тенденций и
закономерностей в динамике и структуре доходов, предназначенных для социальной
защиты. Дается характеристика доходов для социальной защиты в контексте
статистической
информационной
системы
ESSPROS
(Европейская
система
интегрированной статистики социальной защиты) и выясняется классификация доходов по
двум основным признакам – по виду и по происхождению. На базе этой классификации
определены в количественном аспекте структуры, на основе которых проводился
эмпирический анализ. С помощью статистических методов анализа динамики,
структурных изменений и различий установлены тенденции и закономерности
формирования доходов для социальной защиты в Р Болгарии и Европейском союзе за период
2008-2016 гг. Информационной базой анализа являются данные Национального
статистического института и Евростата. На основании установленных закономерностей
изучаемых показателей были сделаны выводы о состоянии и развитии доходов для
социальной защиты.
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INNOVATIVE APPROACHES TO ENERGY SERVICE
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Анотація. Стаття присвячена поглибленню розуміння необхідності впровадження
інноваційних підходів до енергосервісу. Визначено чинники трансформації функціонування
енергосервісних компаній у контексті розвитку цифрової економіки та зеленої економіки.
Обґрунтовано утвердження засад сталого розвитку енергосервісу. Виокремлено
особливості надання енергетичних послуг. Досліджено діджиталізацію бізнес-процесів,
впровадження енергоефективних технологій, диверсифікацію інвестиційної політики у
сфері енергосервісу.
Ключові слова: енергосервісні компанії, цифрові технології, зелена економіка,
альтернативна енергія.
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Анотація.
Дослідження
присвячене
розробці
комплексного
теоретикометодологічного підходу з управління проектами просторового розвитку, що спрямовані
на розв’язання в проектному форматі проблем адміністративно-територіальних
одиниць в сфері розвитку їх територій. Виявлений проектний характер діяльності з
просторового розвитку дозволив запропонувати вдосконалення існуючих підходів у вигляді
моделі застосування проектного підходу в сфері просторового розвитку. Присутність в
розробленій моделі як горизонтальних зв’язків, так і вертикальних висхідних «зворотних
зв’язків» робить можливою передачу стратегічних коректив як між об’єктом та
суб’єктом управління, так і з місцевого на регіональний або загальнодержавний рівень, що
відповідає керівним принципам реформування систем місцевого самоврядування в Україні.
Ключові слова: управління проектами просторового розвитку, публічна сфера,
стратегічне планування, сталий розвиток.
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Abstract. The research is devoted to creation of the comprehensive theoretical and
methodological approach in management of spatial development projects aimed to solving the
territorial development problems of administrative and territorial units in the project format. The
revealed project character of the spatial development activity allowed to suggest existing
approaches improvement in the form of a model of project approach application in the field of
spatial development. The presence in the developed model of both horizontal and vertical ascending
"feedbacks" makes it possible to transfer strategic adjustments both between the managed object
and the management, and from the local to the regional or national level, in accordance with the
guidelines reform of local self-government systems in Ukraine.
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УДК 330.64
COMMUNICATION DEVELOPMENT TRENDS

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ
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Анотація. У статті розглянуто особливості галузі телекомунікацій, досліджуються
тенденції розвитку мобільного зв’язку за допомогою аналізу статистичних даних.
Визначено фактори, що впливають на стан галузі та кількість користувачів мобільного
зв’язку. Зазначено головні умови і вимоги сучасності для забезпечення стійкого
функціонування та розвитку підприємств зв’язку
Ключові слова: галузь зв’язку, телекомунікації, мобільний зв’язок, абоненти мобільного
зв’язку,мобільні додатки.
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Abstract. The article deals with the features of the telecommunications industry and explores
Сборник тезисов

52

www.scientificuniverse.by

Современная научная идея ‘2019

the trends of mobile communication development through the analysis of statistics. Factors
affecting the industry and the number of mobile users have been identified. The main conditions and
requirements of modernity for ensuring the stable functioning and development of the
communication enterprises are outlined.
Keywords: communications, telecommunications, mobile, mobile subscribers, mobile
applications.
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УДК 378
THE PROBLEM OF THE PREPARATION OF THE FUTURE HIGHER
SCHOOL TEACHER FOR THE ORGANIZATION OF THE INDEPENDENT
STUDENTS` WORK IN PSYCHO-PEDAGOGICAL LITERATURE

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО
ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
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Анотація. У статті схарактеризовано наукові джерела з проблеми підготовки
майбутнього викладача вищої школи до організації самостійної роботи, які презентують
теоретичні і методологічні засади самостійної роботи в освітньому процесі та
засвідчують різні механізми її переведення в реальний навчально-професійний контекст.
Самостійна робота створює умови для актуалізації різних типів і способів самореалізації,
самоорганізації, саморегуляції, самоактуалізації особистості студента.
Ключові слова: самостійна робота, навчальна діяльність, студенти, викладач вищої
школи, заклади вищої освіти.
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Abstract. The article describes the scientific sources on the problem of the preparation of the
future higher school teacher for the organization of the independent work which present theoretical
and methodological foundations of the independent work in the educational process and certify the
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THE CONFLICT AND CONFLICTOLOGY PROBLEM IN MODERN
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL LITERATURE

ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ І КОНФЛІКТОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
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Анотація. У статті автор з’ясовує основні підходи і напрями вивчення проблеми
конфліктів у сучасній вітчизняній психолого-педагогічній літературі. Спираючись на
доробок загальної конфліктології та її галузевих напрямів, у 90-х рр. ХХ ст. почала
формуватися педагогічна конфліктологія. Вона активно розробляє своє параметри (об’єкт,
предмет, мета тощо) і науковий інструментарій та розвивається крізь призму дискусій про
позитивні і негативні функції, наслідки конфлікту в освітньому процесі та навчанні і
вихованні молоді.
Ключові слова: система вищої освіти, конфлікт, педагогічна конфліктологія,
педагогічна наука, функції конфлікту.
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Abstract. In the article the author considers the basic approaches and imposes the problems
of conflicts in the contemporary domestic psychological and pedagogical literature. Based on the
achievements of general conflictology and its industry trends, in the 90's of the twentieth century.
pedagogical conflictology began to form. It actively develops its parameters (object, subject,
purpose, etc.) and scientific tools, and develops through the lens of discussions about the positive
and negative functions, the consequences of conflict in the educational process and education and
upbringing of young people.
Key words: higher education system, conflict, pedagogical conflictology, pedagogical
science, functions of conflict.
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УДК 159.942
MODIFICATION IN EMOTIONAL REACTIONS. EXTENSION OF THE
COGNITIVE MODEL

ИЗМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ
МОДЕЛИ
Halkin O.V. / Галкин А.В.
PhD / к.т.н
Dnipro National University, Dnipro, 72 Gagarina Ave., 49010
Днипровский национальный университет, Днепр, пр. Гагарина, 72, 49010

Аннотация. Психологические расстройства (psychological disorder) как правило
сопровождаются интенсивными эмоциональными реакциями, адекватность которых
представляется сомнительной. Страдания пациента определяются интенсивностью,
продолжительностью и составом эмоциональных реакций, а лечение в основном сводится к
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блокированию последствий эмоций, снижению их интенсивности и уменьшению
продолжительности, но не может гарантировать отсутствия аналогичных состояний в
будущем, хотя теоретические построения предполагают обратное. Когнитивноповеденческая терапия наряду с психоанализом признаются наиболее эффективными
направлениями психотерапии при лечении личностных расстройств. Предлагается
расширение современной модели когнитивной терапии, опирающееся на связь убеждений с
глубинными мотивациями и особенностями мировоззрения пациента, и позволяющее
добиваться стойкого избавления от негативных эмоций.
Ключевые слова: психологические расстройства, когнитивная модель, когнитивноповеденческая терапия, глубинные убеждения, мотивы, сдвиг мировоззрения.
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Abstract. Psychological disorders are usually accompanied by intense emotional reactions,
the adequacy of which seems doubtful. The patient’s suffering is determined by the intensity,
duration, and composition of emotional reactions, and treatment mainly comes down to blocking
the effects of emotions, reducing their intensity and decreasing duration, but cannot guarantee the
absence of similar conditions in the future, although theoretical constructions suggest the opposite.
Cognitive-behavioral therapy along with psychoanalysis is recognized as the most effective areas of
psychotherapy in the treatment of personality disorders. An extension of the modern model of
cognitive therapy is proposed, based on the connection of beliefs with the deep motivations and
characteristics of the patient's worldview, and allowing to achieve persistent disposal of negative
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emotions.
Key words: psychological disorders, cognitive model, cognitive-behavioral therapy, basic
beliefs, motives, a shift in worldview.
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SOCIAL ASPECTS OF MORAL SOCIALIZATION OF YOUTH

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НРАВСТВЕННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
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В статье анализируются социальные аспекты нравственной социализации молодежи.
Особое внимание уделено анализу барьеров нравственной социализации. Автор отмечает,
что утрата молодыми людьми ясных представлений об их социальном статусе затрудняет
формирование у них ответственности к выполняемым социальным ролям, социальнополитической и экономической активности, приводит замыканию в личных интересах.
В статье делается вывод, что нравственная социализация молодежи не может
проходить как неконтролируемый процесс, она требует активной и целенаправленной
работы различных субъектов.
Ключевые слова: нравственная социализация, барьеры нравственной социализации,
общество риска
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The article analyzes the social aspects of moral socialization of youth. Special attention is
paid to the analysis of barriers of moral socialization. The author notes that the loss of clear ideas
of young people about their social status makes it difficult for them to form responsibility for their
social roles, socio-political and economic activity, leads to closure in their personal interests.
The article concludes that the moral socialization of young people can not take place as an
uncontrolled process, it requires active and purposeful work of various actors.
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Анотація. У статті розглянуто життя та діяльність непересічної постаті в
середовищі українських археологів Юрія Шумовського. Осмислено історичний феномен, що
став прецедентом світової наукової практики, — поєднання Юрієм Шумовським фахової
діяльності священика з улюбленим родом занять, археологією. Метою наукової розвідки
обрано реконструкцію просопографічного портрета вченого: висвітлення причин поєднання
Ю. Шумовським двох вищеназваних видів діяльності, а також розкриття його внеску у
світову наукову спадщину. Унаслідок проведеного дослідження з’ясовано недостатність у
сучасній історичній науці наукових студій означеної проблеми.
Ключові слова: Юрій Шумовський, археологія, етнографія, палеомастодонт, вишивка,
Волинь, Регіональний повітовий музей у м. Дубно, Обласний музей у м. Рівне, Інститут
давньої людини ім. Принца Монако в Парижі, Французький інститут Чорної Африки в
Парижі, Національно-етнографічний музей у м. Бамако, Наукове товариство ім. Шевченка
в Нью-Йорку, Український музей у Нью-Йорку, університет Українознавства при НТШ в
Нью-Йорку.
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Abstract. Yurii Shumovskyi is a well-known scientist, ethnographer, archeologist, and priest
who made a significant contribution to the material culture of Ukraine and other countries that
gave him shelter. He spent all his life combining the work of a priest with a fascination for
archeology, which has become a precedent in the world’s scientific practice. Scientific
understanding of this historical phenomenon is an extremely important and urgent task of the
Ukrainian national historiography. The purpose of the study is to reconstruct the prosopographic
portrait of the scientist in order to find out the reasons that prompted Y. Shumovsky to combine the
two mentioned activities and to show him as a Ukrainian scientist who made a significant
contribution to the world’s scientific heritage. The study has discovered that he was characterized
by his own peculiar philosophical system of thinking that combined religious and mythological
outlooks. As a priest, he compared religious knowledge to the one that he received in the course of
the archaeological research. The main reason of such an interest demonstrated by Father Yuri was
a desire to learn the truth of human existence not only from the holy scriptures, but also through
archeology. He wanted to find material confirmation of various forms of religion that affected the
identity of each nation reflected in its traditions, customs and rituals. Based on the analysis of Yuri
Shumovsky's life and career path, the following has been revealed: 1. period of his regional studies
in Volyn that included organization of museum work in Rivne region (the establishment of a
regional county museum in Dubno and restoration of Rivne regional museum in Rivne) during
German occupation; promotion of the preservation of historical monuments of the past; conduct of
archeological and ethnographic studies on the territory of the region; 2. period of his migration
abroad that included archeological activity at the French Institute of Black Africa, archaeological
excavations and ethnographic field studies in West Africa, establishment of the National
Ethnographic Museum in Bamako, implementation of scientific activity in the National Technical
University, teaching at Long Island and Fordham Universities in the USA. It has been found out
that Yuri Shumovsky's contribution to Ukrainian and world science is quite significant, and he is the
author of more than 170 works. The scientist occupies a special place in the history of Ukrainian
and world ethnology, and the results of his ethnological activities are of great importance for
modern ethnography because, throughout his life, his multifaceted activities were aimed at the
search, reconstruction and preservation of historical monuments which constitute a precious
treasure for humanity.
Key words: Yuriі Shumovskyі, archeology, ethnography, paleomastodont, embroidery, Volyn,
Regional Museum of Dubno, Regional Museum of Rivne, Institute of Ancient Human Name Prince
of Monaco Paris, French Institute of Black Africa of Paris, National Ethnographic Museum of
Bamako, Shevchenko Scientific Society of New York, Ukrainian Museum of New York, University of
Ukrainian Studies at NTSh of New York.
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THE FUNCTIONING OF ASSOCIATIVE NAMES IN GRAHAM GREENE’S
NOVEL "THE QUIET AMERICAN"

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ИМЁН В РОМАНЕ ГРЭМА ГРИНА
«ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ»
Slobodiak S.I. / Слободяк С.И.
Izmail State University of Humanities, Izmail, Repina, 12, 68610
Измаильский государственный гуманитарный университет, Измаил, Репина, 12, 68610

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о функционировании
ассоциативных имён в политическом романе английского писателя Г. Грина «Тихий
американец». Подчеркивается, что ассоциативные имена не только характеризуют
главных персонажей романа, но и выступают важными элементами жанровотематической структуры литературного произведения.
Ключевые слова: антропонимы, ассоциативные имена, политический роман,
жанрово-тематическая атрибуция, литературное произведение.
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Анотация. В статье рассматриваются лингвистические особенности письменной
речи как одной из разновидностей плана персонажа. На материале англоязычной прозы
исследуется лексическая и синтаксическая организация частных писем персонажей. В
структуре художественного текста план персонажа, представленный его письменной
речью, выступает эффективным способом самохарактеристики участников письменной
коммуникации.
Ключевые слова: план персонажа, письменная речь, частное письмо, фактор
адресата, лексическая структура, длина предложения, структура предложения.
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Abstract. The article deals with the linguistic features of written speech as one of the varieties
of a personage’s plan. The lexical and syntactic organization of private personages’ letters is
studied on the material of the English prose. In the structure of the literary text, the personage’s
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Анотація. Стаття присвячена інтегративному аналізу збройного конфлікту в
Україні. Автори статті розглядають особливості міждержавних конфліктів на
пострадянському просторі. Специфіка конфліктизації міждержавних відносин в епоху
глобалізації полягає в тому, що це явище стає транснаціональним і планетарним за своєю
природою. Актуальність дослідження збройного конфлікту в Україні у контексті
етнофілософії
зумовлюється
необхідністю
розробки
збалансованої
концепції
етнонаціональної політики в нашій державі. Збройне протистояння на території України
розглядається як міждержавний збройний конфлікт неоколоніального типу. Проаналізовано
проблеми забезпечення міжнародної та національної безпеки в контексті збройного
конфлікту в Україні.
Ключові слова: конфлікт, збройний конфлікт, етнофілософія, неоколоніалізм, Україна,
Російська Федерація.
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Abstract. The article is devoted to the integrative analysis of armed conflict in Ukraine. The
authors of the article consider the peculiarities of interstate conflicts in the post-Soviet space. The
specificity of the conflict between state relations in an era of globalization is that this phenomenon
becomes transnational and planetary in nature. The urgency of the study of armed conflict in
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Анотація. У роботі розглядаються положення щодо визначення і змісту форм
контролю як наглядової управлінської дії відносно діяльності субꞌєктів господарювання, з
окресленням основних їх понять і видів (класифікації за субꞌєктними та документальними
ознаками). Контроль у сфері господарювання здійснюється відповідними уповноваженими
органами за допомогою перевірок, ревізій, моніторингу, тощо. Нормативно визначеними є
перелік зазначених контролюючих органів та зміст, умови і порядок проведення перевірок,
ревізій та інших форм контролю.
На підставі проведеного дослідження виявлені проблемні аспекти проведення
перевірок та інших видів контролю, а також формулювання висновків і пропозицій,
спрямованих на вдосконалення господарського законодавства до зазначеної тематики.
Ключові слова: контроль, нагляд, суб'єкти господарювання, інспектування, спеціально
уповноважений орган, форма, перевірка, ревізія, перевірка.

Постановка проблеми. Для сфери господарювання притаманним є
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контроль як певна правова категорія управлінського характеру, важливою
ознакою якої є зовнішній вираз – форма, вимоги та зміст якої визначають
норми чинного законодавства. Саме за допомогою форми здійснюється
контроль за діяльністю субꞌєктів господарювання, незалежно від їх форми
власності та організаційно-правової форми, на певних умовах та порядку. Але
багато питань, які стосуються проведення зазначеного контролю є
невирішеними та потребують виявлення та наукового обґрунтування з метою
внесення змін і доповнень до законодавства.
Проблемам, пов’язаним з теоретичними та практичними питаннями форм
контролю щодо сфери господарювання, зокрема, в науковій літературі
присвячено чимало праць, серед яких найбільш вагомі праці: Андрущенка В.Л.,
Баклана О.В., Бутинця Ф.Ф., Вінник О.М., Воронової Л.К., Гаращука В.М.,
Крамаровського Л.М., Кудрявцева В.Н., Кучерявенка М.П, Орешкіна І.А., Реви
Д.М., Рудницького В.С., Румянцева В.Г., Туровцева В.І., Щербини В.С. та
інших. Проте у науковій літературі відсутній єдиний підхід щодо визначення
форм як зовнішнього виразу зазначеного контролю, що поясняється тим, що він
є своєрідною певною теоретично-юридичною конструкцією, який має складну
структуру (зміст), а отже і проявляється у різних аспектах (формах, видах) та
має свою правову природу.
Метою статті є визначення поняття та видів форм контролю щодо
діяльності субꞌєктів господарювання, з окресленням і з’ясуванням деяких
проблемних моментів.
Основний матеріал. Форма контролю є важливим його елементом, адже
саме вона є його зовнішнім практичним виразом, тобто її змістом є умови і
порядок його здійснення. Форму контролю можливо виокремити за субꞌєктним
та обꞌєктним складом, державного або недержавного характеру. Загальні норми
щодо державної форми контролю містить Господарський кодекс України [1] та
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері
господарської діяльності» [2], який виокремлює субꞌєктів державного контролю
як уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої
влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування. До недержавних відносяться громадські організації,
які за ст. 20 зазначеного законодавчого акту мають право здійснювати захист
прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Також суб'єкти
господарювання можуть залучати третіх осіб з метою захисту своїх прав та
законних інтересів у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю).
Так, В.С. Мілаш зазначає, що «зовнішній контроль у сфері господарювання
здійснюється у формах: державного контролю (здійснюється уповноваженими
органами виконавчої влади); самоврядного контролю (здійснюється
сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами);
громадського контролю (здійснюється громадськими інспекторами, які
призначаються
відповідними
органами
місцевого
самоврядування;
профспілками, об’єднаннями споживачів та іншими громадськими
організаціями)» [3, с. 94]. Також є думка про те, що аналіз нормативноСборник тезисов
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правових актів, що регламентують діяльність органів державного контролю,
свідчить, що окремі з них проводять контрольні заходи в таких формах:
фінансові перевірки, ревізії, оперативний контроль, комплексні ревізії і
тематичні перевірки, експертизи, обслідування, державний фінансовий аудит,
зовнішній фінансовий контроль (аудит), що проводяться Рахунковою палатою
України; державний фінансовий аудит, перевірки державних закупівель та
інспектування (ревізії), аудит ефективності, фінансово-господарський аудит,
аудит, централізований внутрішній аудит, що проводяться Державною
фінансовою інспекцією України; ревізії (перевірки), інспектування, моніторинг,
що проводяться міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади [4, с. 77]. На нашу думку, за субꞌєктами можливо виокремити зовнішню
та внутрішню форми контролю, яким притаманний як державний так і
недержавний характер. Внутрішня форма контролю притаманна субꞌєктам
господарювання, наприклад, господарським обꞌєднанням, які здійснюють свою
діяльність узгоджено з високим або низьким ступенем централізації.
Наприклад, холдингова компанія за Законом України «Про холдингові компанії
в Україні» [5] визначена як господарське обꞌєднання з переданням
контрольного пакету акцій материнської кампанії.
За обꞌєктною ознакою формами контролю є перевірки, ревізії, моніторинг,
інспекції та інші заходи. Вчені господарники виокремлюють ревізію як метод
документального
контролю
за
фінансово-господарською
діяльністю
підприємства, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю
обліку і звітності, спосіб документального розкриття недостач, розтрат,
привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження
фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт. Перевірка - це
обстеження і визначення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності
підприємства або їх підрозділів. На відміну від ревізії перевірки оформляються
довідкою або доповідною запискою [6, с. 116].
У літературі слушною є думка про те, що як свідчить практика, існуючий
механізм здійснення державного контролю призводить до того, що перевірки
підприємців проводяться дуже часто, можливості оскаржити їх наслідки
практично відсутні, коло питань, що з’ясовуються під час перевірки, доволі
широке тощо. Вказані обставини суттєво ускладнюють здійснення
підприємництва в Україні, призводять до «тінізації» економіки, сприяють
існуванню корупції тощо. зокрема, передбачається, що державний контроль у
сфері господарської діяльності здійснюється виключно у формі моніторингу та
перевірок. При цьому моніторинг полягає у здійсненні органом державного
контролю (його уповноваженими посадовими особами) зовнішнього
спостереження за господарською діяльністю відповідного суб’єкту
господарювання та наслідками її провадження, без безпосереднього залучення
такого суб’єкту. Моніторинг проводиться уповноваженим органом державного
контролю шляхом збирання та аналізу відомостей про господарську діяльність
підприємця. Збирання відомостей здійснюється виключно з використанням
загальнодоступних джерел, статистичних даних, даних інших органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, відомостей публічних
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кадастрів, реєстрів та інформаційних систем, соціологічних та інших
опитувань, досліджень, натурних спостережень, а також з наданих органу
державного контролю звернень та скарг конкретних фізичних та юридичних
осіб, громадських об’єднань. Орган державного контролю самостійно визначає
порядок, обсяг, спосіб, періодичність (або безперервність) проведення
моніторингу [7, с. 4]. Інші автори до форм контролю відносять всі унормовані в
нормативно-правових актах і стандартах контрольні заходи, а саме:
інвентаризацію, внутрішній аудит, аудит повного комплекту фінансової
звітності, інспектування (у формі ревізії), перевірки (податкова перевірка,
перевірка державних закупівель, інші тематичні перевірки), державний
фінансовий аудит (аудит ефективності бюджетних програм, фінансовогосподарський аудит діяльності бюджетних установ, аудит суб’єктів
господарювання, аудит виконання місцевих бюджетів), фінансовий моніторинг
[8, с. 83]. На нашу думку, нормативне визначення обꞌєктів форм контролю
сприяє їх доцільному застосуванню та попереджає їх незаконне здійснення.
О.О. Репетько зазначає, що використання всієї сукупності форм державноуправлінської діяльності дає змогу запобігти втраті контролю за перебігом
господарських процесів та утворенню неконтрольованих сегментів у фінансовій
сфері, а також попередити паралелізм та дублювання під час вжиття
уповноваженими органами державної влади необхідних заходів [9, с. 83] .
Висновки. Контроль у сфері господарської діяльності є певною
самостійною комплексною правовою категорія управлінського характеру,
важливою ознакою якої є зовнішній вираз – форма, вимоги та зміст якої
визначають норми чинного законодавства. Саме за допомогою форми
здійснюється контроль за створенням і діяльністю субꞌєктів господарювання,
незалежно від їх форми власності та організаційно-правової форми, на певних
умовах та порядку.
Основними формами контролю у сфері господарювання є перевірка,
ревізія та інспекція. Перевірка є формою контролю, яка здійснюється
спеціально уповноваженими органами, на підставі розпорядчого акту, змістом
здійснення якої є відповідність факту створення (легалізації) субꞌєкта
господарювання та його діяльність. Ревізія – це форма державного контролю,
обꞌєктом якого є фінансово-господарська діяльність субꞌєкта господарювання.
Інспекція – це форма державного контролю, щодо дотримання норм чинного
законодавства стосовно його легалізаційних процедур (ліцензування, навності
дозвільних документів), а також фінансового, екологічного, трудового та
іншого характеру. Мета всіх форм контролю це дотримання норм чинного
законодавства (законність здійснення господарської діяльності та її
легалізація), виявлення правопорушень та їх запобігання.
На підставі норм чинного законодавства можливо надати класифікацію
форм контролю, а саме: за формою власності: державний та недержавний;
субꞌєктною ознакою: контроль, який здійснюється державними спеціально
уповноваженими органами або органами місцевого самоврядування;
громадський
контроль;
контроль,
який
здійснюється
субꞌєктами
господарювання як внутрішньо-управлінський контроль; в залежності від
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строку буває постійний та тимчасовий; в залежності від спланованості:
плановий та позаплановий; в залежності від зовнішнього виразу: перевірка,
ревізія, інспекція, моніторинг, тощо.
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Abstract. The paper deals with the provisions on the definition and content of forms of control
as a supervisory management action in relation to the activities of economic entities, with the
definition of their basic concepts and types (classification by subject and documentary features).
Control in the field of management is carried out by the relevant authorized bodies through
audits, audits, monitoring, etc. The list of the said supervisory authorities and the content,
conditions and procedure for carrying out inspections, audits and other forms of control are
statutory. In addition to control, it is normative to define inspection and surveillance as controls,
with appropriate forms, namely: audits, monitoring and others.
Inspection is defined as a form of control, which is carried out by specially authorized bodies,
on the basis of an administrative act, the content of which is the conformity of the fact of creation
(legalization) of the business entity and its activities. Audit is a form of state control, the object of
which is the financial and economic activity of the entity. Inspection is a form of state control over
compliance with the rules of current legislation regarding its legalization procedures (licensing,
validity of permits), as well as financial, environmental, labor and other nature. The purpose of all
forms of control is to comply with the rules of the current legislation (the lawfulness of economic
activity and its legalization), detection of offenses and their prevention.
Author's classification of forms of control has been provided, namely: by subjective feature:
control exercised by state specially authorized bodies or local self-government bodies; public
control; control exercised by economic entities as internal management control; depending on the
term it is permanent and temporary; depending on the plan: planned and unplanned; depending on
external expression: verification, audit, inspection, monitoring.
On the basis of the conducted research the problematic aspects of carrying out inspections
and other types of control, as well as formulation of conclusions and proposals aimed at improving
the economic legislation to the specified topic were identified.
Key words: control, supervision, economic entities, inspection, specially authorized body,
form, check, audit, check.
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EN ELECTRIC VEHICLES ISN'T A LUXURY, IT'S A TRANSPORT OF THE
FUTURE
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО
Vynakov О.F. / Винаков А.Ф., Savolova E.V. / Савёлова Э.В.

Химия и фармацевтика
Chemistry and pharmaceuticals
Хімія і фармацевтика

CID: BE9-036

20

IMPROVING PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF GLASS
CONTAINERS BY THERMOCHEMICAL TREATMENT WITH FLUORINE–
AND CHLORINE–CONTAINING GASEOUS REAGENTS
ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТЕКЛЯННОЙ
ТАРЫ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ ФТОРХЛОРСОДЕРЖАЩИМИ
ГАЗООБРАЗНЫМИ РЕАГЕНТАМИ
Kurikeru G.I. / Курикеру Г. И., Sharagov V.A. / Шарагов В.А., Tsurkan I.I. / Цуркан И.И.

Биология и экология
Biology and ecology
Біологія та екологія
CID: BE9-004

21

SIMULATION OF THE MECHANISM ANTIRADICAL PROCESSES AT THE
NANOSCALE INVOLVING MELATONIN IN BIOLOGICAL SYSTEMS
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АНТИРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА
НАНОУРОВНЕ С УЧАСТИЕМ МЕЛАТОНИНА В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Prokopenko А.А./ Прокопенко А.А., Solovyov V.V. /Соловйов В.В.
Kuznetsova T. Yu./Кузнецова Т.Ю., Rogova N.Yu./Рогова Н.Ю.

CID: BE9-030

22

FLUORESCENT PARAMETERS FOR RAPE PLANT DEPENDING ON THE
FERTILIZER APPLIED
ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ РІПАКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВНЕСЕНИХ
ДОБРИВ
Kozhemyako Y.V. / Кожем’яко Я.В., Zub P.E. / Зуб П.Е.

Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство
Agriculture, forestry, fishery and water management
Сільське, лісове, рибне та водне господарство
CID: BE9-009

24

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF MEAT OF BROILER CHICKENS FED BY
FEED ACIDIFIER
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ МʼЯСА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ
КОРМОВОГО ПІДКИСЛЮВАЧА
Poberezhets Y.M. / Побережець Ю. М.
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CID: BE9-012

25

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF QUAIL EGGS FED BY PROBIOTIC
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЯЄЦЬ У ПЕРЕПІЛОК ЗА ДІЇ ПРОБІОТИКА
Chudak R.А. / Чудак Р. А.

CID: BE9-013

27

EFFICIENCY OF GRAPE PRODUCTION AND WAYS OF HER INCREASE
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Sulima N.N. / Сулима Н.Н., Kutovenko V.O./ Кутовенко В.О.

CID: BE9-014

28

PROFITABILITY OF BEEF PRODUCTION OF BULLS DIFFERENT
SLAUGHTER WEIGHT
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ВІД БУГАЙЦІВ
ЗА РІЗНОЇ МАСИ ПЕРЕД ЗАБОЄМ
Крук О.П. / Kruk O.P., Угнівенко А.М. /Ugnivenko A.M., Кос Н.В. / Kos N.V.

CID: BE9-017

29

QUALITY OF TOMATOES DEPENDS ON THE VARIETY AND DEGREE OF
RIPENESS
ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ПОМІДОРА ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА СТУПЕНЯ СТИГЛОСТІ
Zavadska O. / Завадська О.В., Parkhomuk Yа. / Пархомук Я.

CID: BE9-025

30

REPRODUCTIVE CAPACITY AND PRODUCTIVE LONGEVITY OF RECORD
COWS OF HOLSTEIN BREED
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
КОРОВ-РЕКОРДИСТОК ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
Gоnchаrеnko I.V. / Гончаренко И.В., Pelykh Yu.S. / Пелых Ю.С.

CID: BE9-033

33

RESEARCH INFLUENCE OF FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY AND
INDEXES OF GRAIN SPRING WHEAT

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ЗЕРНА ЯРОЇ
ПШЕНИЦІ
Kudriawytzka A.N. / Кудрявицька А.М.

Туризм и рекреация
Tourism and recreation
Туризм і рекреація
CID: BE9-019

34

FASHION-TOURISM FOREIGN PRACTICE

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА FASHION –ТУРИЗМА
Ibrisheva S.S. / Ибришева С.С.
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CID: BE9-029

35

HOTEL MANAGEMENT ORGANIZATON CHART ON BOARD CRUISE SHIPS
ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОТЕЛЬНО-РЕСТОРАНОЙ СЛУЖБОЙ
ПАССАЖИРСКОГО СУДНА
Аkimova O.V. / Акимова О.В., Melnyk O.M. / Мельник А.Н.
Okulov V.I. / Окулов В.И., Goncharuk I.P. / Гончарук И.П.

Экономика и торговля
Economy and trade
Економіка і торгівля
CID: BE9-001

36

COMPARISON OF ACCOUNTING POLICIES IN ACCOUNTING AND
MANAGEMENT ACCOUNTING
СРАВНЕНИЕ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ И
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
Pokrovskaia L.L. / Покровская Л.Л.

CID: BE9-008

38

COMPARATIVE CHARACTERISTIC FOR INFLUENCE OF THE
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE EFFICIENCY COMPONENTS TO
EVALUATE OF THE PROCESS FORCE FOR ECONOMIC ACTIVITY OF THE
AGRICULTURAL ENTERPRISES
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ КІЛЬКІСНОЇ ТА ЯКІСНОЇ СКЛАДОВИХ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НА ОЦІНЮВАННЯ ДІЄВОСТІ ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Burennikova N. V. / Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. Zavgorodnii I. V.
Ярмоленко В. О./ Yarmolenko V. О.

CID: BE9-010

41

VALUATION OF OWN AND LEASED FIXED ASSETS AND ITS
REGULATION FOR ACCOUNTING PURPOSES

ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ И АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕЕ
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Tkharkakhova I.G. / Тхаркахова И.Г., Boreeva E.R. / Бореева Е.Р.
Thyako D.R. /Хуако Д.Р.

CID: BE9-011

42

LEGAL BASIS OF LEASING RELATIONS

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Tkharkakhova I.G. / Тхаркахова И.Г., Boreeva E.R. / Бореева Е.Р., Thyako D.R. /Хуако Д.Р.

CID: BE9-018

43

MATERIAL SUPPORT UKRAINIANS: REALITIES & VECTORS OF
IMPROVEMENT

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ: РЕАЛІЇ ТА ВЕКТОРИ ПОКРАЩЕННЯ
Honchsrenko O.G. / Гончаренко О.Г., Kravchuk A.V. / Кравчук А.В., Donіi N.E. / Доний Н.Е.
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CID: BE9-035

45

DYNAMICS AND STRUCTURAL CHANGES IN RECEIPTS OF SOCIAL
PROTECTION SCHEMES IN BULGARIA AND THE EUROPEAN UNION FOR
THE PERIOD 2008 – 2016
ДИНАМИКА И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ В БОЛГАРИИ И В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ ЗА ПЕРИОД 2008 – 2016 ГГ.
Ovchinnikov E. / Овчинников Е.

Менеджмент и маркетинг
Management and marketing
Менеджмент і маркетинг
CID: BE9-020

47

INNOVATIVE APPROACHES TO ENERGY SERVICE

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЕНЕРГОСЕРВІСУ
Borysiak O.V. / Борисяк О.В., Brych B.V. / Брич Б.В., Shpak Ya.O. / Шпак Я.О.

CID: BE9-026

49

PROJECT APPROACH IN SPATIAL DEVELOPMENT
ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В ПРОСТОРОВОМУ РОЗВИТКУ
Azarova I.B. / Азарова И.Б.

CID: BE9-034

52

COMMUNICATION DEVELOPMENT TRENDS

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ
Melnychuk L.V./ Мельничук Л.В., Martynenko MO/ Мартиненко М.О.

Образование и педагогика
Education and pedagogy
Освіта і педагогіка
CID: BE9-022

53

THE PROBLEM OF THE PREPARATION OF THE FUTURE HIGHER SCHOOL
TEACHER FOR THE ORGANIZATION OF THE INDEPENDENT STUDENTS`
WORK IN PSYCHO-PEDAGOGICAL LITERATURE
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО
ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
Pazyak М. І./ Пазяк М. І.

CID: BE9-023

55

THE CONFLICT AND CONFLICTOLOGY PROBLEM IN MODERN
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL LITERATURE

ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ І КОНФЛІКТОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Сhuprovska Т. І./ Чупровська Т. І.
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Психология и социология
Psychology and sociology
Психологія і соціологія
CID: BE9-015

56

MODIFICATION IN EMOTIONAL REACTIONS. EXTENSION OF THE
COGNITIVE MODEL

ИЗМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ
МОДЕЛИ
Halkin O.V. / Галкин А.В.

CID: BE9-021

58

SOCIAL ASPECTS OF MORAL SOCIALIZATION OF YOUTH

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НРАВСТВЕННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
T. Yu. Kirilina / Кирилина Т.Ю.

История
History
Історія
CID: BE9-024

59

YURII SHUMOVSKYI - PRIEST, ETHNOGRAPHER, ARCHAEOLOGIST:
PROSOPOGRAFIC ASPECT.

ЮРІЙ ШУМОВСЬКИЙ – СВЯЩЕНИК, ЕТНОГРАФ, АРХЕОЛОГ: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ
АСПЕКТ
Yaremchuk V.V./ Яремчук В. В.

Филология, языковедение и литературоведение
Philology, linguistics and literary studies
Філологія, мовознавство і літературознавство
CID: BE9-002

62

THE FUNCTIONING OF ASSOCIATIVE NAMES IN GRAHAM GREENE’S
NOVEL "THE QUIET AMERICAN"
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ИМЁН В РОМАНЕ ГРЭМА ГРИНА
«ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ»
Slobodiak S.I. / Слободяк С.И.

CID: BE9-007

63

LINGUISTIC PECULIARITIES OF PERSONAGES’ LETTERS IN THE NOVEL
OF J. CHEEVER “THE WAPSHOT CHRONICLE”

ЛИНГВИСТИЧЕКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПИСЕМ ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ ДЖ. ЧИВЕРА
«ХРОНИКА ВОПШОТОВ»
Kryukova O.I. / Крюкова О.І.
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Философия
Philosophy
Філософія
CID: BE9-005

64

INTERNATIONAL ARMED CONFLICT IN UKRAINE:
THE ETHNO-PHILOSOPHICAL DIMENSION

МІЖНАРОДНИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ В УКРАЇНІ:
ЕТНОФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР
Авер’янова Н.М. / Averianova N.M., Воропаєва Т.С. / Voropayeva T.S.

Юридические и политические науки
Legal and political sciences
Юридичні і політичні науки
CID: BE9-028

66

CONTROL FORMS IN THE AREA OF ECONOMY
ФОРМИ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Dobrovolska V. / Добровольська В.

Сборник тезисов

78

www.scientificuniverse.by

Современная научная идея ‘2019

Scientific publication
Научное издание

Conference proceedings

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Международная научно-практическая конференция:
«Современная научная идея ‘2019»

Сучасна наукова ідея ‘2019
Modern scientific idea ‘2019

www.scientificuniverse.by
На русском, украинском и английском языках

Development of the original layout - "Yolnat PE"

Signed: 17.10.2019
Yolnat PE
220092, Minsk, ul. Beruta, d.3B, room 72, room 4a
E-mail: orgcom@sworld.education
The publisher is not responsible for the reliability of the
information and scientific results presented in the articles

With the support of research project SWorld
www.sworld.education

Сборник тезисов

79

www.scientificuniverse.by

